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Дисертацію присвячено вирішенню актуальної проблеми теоретико-

методологічного обґрунтування та розроблення науково-прикладних підходів

щодо прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління

національною економікою. Запропоновано визначення дефініцій

«зрівноважений розвиток рекреації», «прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації», «система прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації» у

системі управління національною економікою.

Сформовано концепцію прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації

в системі управління національною економікою, яка полягає у передбаченні

результату зміни показників функціонування національного господарства на

підставі застосування форсайтингового підходу за рахунок створення

рівноважних станів рекреаційної галузі на основі соціально-спрямованої

регуляторної політики у поєднанні з інструментами саморегуляції ринку

рекреаційних послуг у напрямку підвищення якості життя населення в частині

відновлення сил для зростання продуктивності праці. Обґрунтовано теоретико-

методологічні положення щодо регулювання інституціональних змін в рекреації

як соціально-економічній сфері суспільного розвитку, які враховують

взаємозв’язок «рекреаційна потреба – створення інститутів – механізми

управління національною економікою – система прогнозування зрівноваженого

розвитку рекреації».
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Обґрунтовано складові підсистеми прогнозування розвитку рекреації в

контексті аналізу функціональних взаємозв’язків у системі управління

національною економікою, що дозволяє враховувати причинно-наслідкові

зв’язки на всіх етапах прийняття та реалізації управлінських рішень щодо

зрівноваженого розвитку рекреації.

Удосконалено інвестиційно-розподільчу складову механізму

функціонування рекреаційної галузі національної економіки, в якій

враховуються особливості економічної поведінки регуляторних органів, а також

випадкові функції часу, які пояснюються: впливом людського чинника на

розвиток соціально-економічних процесів, особливо таких як рекреація, де

соціальна складова має високу значущість; багаторівневістю здійснення

рекреаційних процесів і управління ними, а також асиметрією релевантної

інформації; нестабільністю і наявністю кризових явищ у розвитку

макроекономіки і політики, які впливають на функціонування рекреаційної

галузі національної економіки.

Розроблено динамічно-рівноважний підхід до прогнозування розвитку

рекреації із застосуванням методів економіко-математичного моделювання, що

передбачає проведення аналізу соціально-економічних зв’язків із урахуванням

чинників використання природної, фінансової та людської форм рекреаційного

капіталу, скоригованого із урахуванням галузево-територіального чинника, які

корелюють із показниками динаміки індексу валового внутрішнього продукту, з

метою забезпечення прийняття рішень регуляторними органами з

використанням матриці показників прогностичного ефекту та порівняльної

ефективності відповідно до сценаріїв розвитку рекреаційної галузі.

Обґрунтовано засади до урахування наслідків чинної регуляторної політики при

прогнозуванні зрівноваженого розвитку рекреації на основі модифікованої

моделі Бреннана – Б’юкенена на континуумі «рекреація – праця».

Ключові слова: прогнозування, рекреація, зрівноважений розвиток,

система управління, національна економіка, програмування, регулювання.
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ABSTRACT

Shevchenko H.M. The methodology of forecasting equilibrated development of

recreation in the management system of national economy. – Qualifying scientific

manuscript.

The thesis for the degree of Doctor of Economics in Specialty 08.00.03 –

Economics and management of the national economy. – Sumy State University of

Ministry  of  Education  and  Science  of  Ukraine.  –  Institute  of  Market  Problems  and

Economic-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine,

Odessa, 2017.

The  thesis  is  devoted  to  the  solving  the  actual  problem  of  theoretical  and

methodological rationale and development of scientific and applied approaches to

forecasting equilibrated development of recreation in the system of management of

the national economy. The definitions “equilibrated development of recreation”,

“forecasting of equilibrated development of recreation”, “system of forecasting of

equilibrated development of recreation” in the system of management of the national

economy are proposed.

The concept of forecasting equilibrated development of recreation in the

management system of national economy has been formed, which consists in

prediction the result of change in the indicators of functioning of the national

economy based on the application of foresight approach by creating equilibrium

states of the recreational sector on the basis of socially-oriented regulatory policy in

combination with instruments of market self-regulation of recreational services in the

direction of improving the quality of life of the population in terms of health

restoration for labor productivity growth. The theoretical and methodological

provisions concerning the regulation of institutional changes in recreation as the

socio-economic sphere of public development are justified, which take into account

the interconnection of “recreational need – creation of institutions – mechanisms of

management of national economy – system of forecasting the equilibrated

development of recreation”.
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The components of the subsystem of forecasting the development of recreation

in the context of the analysis of functional interrelations in the system of management

of national economy are substantiated, which allows taking into account cause-effect

relationships at all stages of the adoption and implementation of managerial decisions

about the equilibrated development of recreation.

The investment-distributive component of the mechanism of functioning of the

recreational sphere of the national economy was improved which takes into account

the  peculiarities  of  the  economic  behavior  of  the  regulatory  bodies,  as  well  as  the

occasional functions of time that are explained by: the influence of the human factor

on the development of socio-economic processes, especially those such as recreation,

where the social component has a high significance; multi-level implementation of

the recreational processes and their management, as well as the asymmetry of

relevant information; the instability and the presence of crisis phenomena in the

development of macroeconomics and politics that affect the functioning of the

recreational sphere of the national economy.

The dynamically-equilibrated approach to forecasting the development of

recreation with the use of methods of economic-mathematical modeling was

developed, which involves the analysis of socio-economic relations taking into

account the use of factors of natural, financial and human forms of recreational

capital, adjusted with consideration of sectoral and territorial factor, which correlate

with the indicators of the dynamics of the index of gross domestic product, in order to

ensure decision-making by regulatory authorities using the matrix of indicators of

predictive effect and comparative effectiveness in accordance with the scenarios of

recreational development. The grounds for consideration the consequences of the

current regulatory policy in forecasting the equilibrated development of recreation

based on the modified model of Brennan – Buchanan on the continuum “recreation –

labor” are substantiated.

Keywords: forecasting, recreation, equilibrated development, system of

management, national economy, programming, regulation.
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ВСТУП

Актуальність теми. Рекреація як багатогранне та соціально значуще

явище постійно знаходиться в полі зору науковців і практиків, які досліджують

і вирішують складні рекреологічні завдання, що станом на сьогоднішній день

найбільшої актуальності набули в економічній площині суспільного розвитку.

Через відсутність чітко зазначених, як у теоретико-методологічному, так і в

науково-практичному розумінні орієнтирів руху рекреаційній галузі в сучасній

Україні, – на що є об’єктивні причини, зокрема, в їх просторово-географічному

контексті, передусім, тимчасова недоступність території Криму, масовість

виїзду відпочиваючих до Туреччини, наплив рекреантів у Одещину тощо, –

свого вирішення потребує проблема визначення концептуальних особливостей

розвитку рекреації як соціально-економічної галузі національного

господарства.

Розвитку рекреаційної діяльності, що традиційно розглядалася

економістами з позицій відновлення людських ресурсів у взаємозв’язку з

курортним оздоровленням і подорожами в межах території країни, зазвичай,

передують науково обґрунтовані комплексні прогнози, які почали складати ще

в 1970-х роках. Протягом останнього півстоліття оптимістичні прогнози, які

були закладені наприкінці існування соціалістичної економічної системи, щодо

широкої розбудови сфери відпочинку саме на території України, зокрема, в

Закарпатській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, в перші роки

становлення ринково орієнтованої системи не справдилися з огляду на різні

політичні, макроекономічні та інші чинники. Проте основна проблема розвитку

рекреації має не тільки економічно обумовлений оздоровчо-спрямований, але і

методологічний характер, а саме, щодо її формулювання та прогнозування в

системі управління національною економікою. При цьому незалежно від того

наскільки високі темпи економічного розвитку в конкретний момент часу,

соціальна сторона еволюції країни, що включає одне з найважливіших питань –

відпочинок у його широкому розумінні та прямому взаємозв’язку зі здоров’ям
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людей, не може розглядатися за залишковим принципом і тим більше як

другорядна галузь національного господарства.

Методологічні основи дослідження розвитку рекреаційної галузі

національної економіки розглянули в своїх роботах такі вчені як Дж. Аверіл,

О. О. Бейдик, Д. М. Браун, Б. В. Буркинський, В. М. Геєць, Б. М. Данилишин,

М. І. Долішній, О. В. Живицький, В. М. Кислий, В. Ф. Кифяк, В. С. Кравців,

Е. М. Лібанова, В. І. Ляшенко, М. П. Мальська, І. А. Маркіна, А. І. Мартієнко,

Т. Мор, В. В. Папп, Р. В. Рассел, С. С. Ріддік, Р. Дж. Рідер, Л. Робертс,

Г. П. Скляр, Д. Дж. Стайнз, Т. І. Ткаченко, Дж. Трайб, Д. Холл, Н. І. Хумарова,

Л. М. Черчик, І. М. Школа. При цьому рекреаційні концепції висвітлюються із

соціально-економічного, природно-ресурсного, регіонально-політичного,

територіально-системного, рекреаційно-туристичного та інших поглядів. У той

же час одним із нагальних і недостатньо досліджених є питання прогнозування

розвитку рекреації в системі управління національною економікою.

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю подальшого

розвитку рекреаційно-економічних відносин у сучасному суспільстві, який має

складну динаміку, неможливий без наукового обґрунтування взаємозв’язку із

соціальною складовою, та полягає у тому, що рекреація як чинник впливу на

національну економіку недостатньо розвинена і потребує прогнозування її

рівноважних станів, можливих за умови обґрунтованого державного

регулювання рекреаційної діяльності на прогностичний період.

Актуальність проблеми зрівноваженого розвитку рекреації в системі

управління національною економікою, її теоретична і практична значущість

обумовили вибір теми дослідження, визначили його мету і завдання.

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

Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідних

робіт Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України,

що виконувалися протягом 2009–2017 рр., а саме: «Теоретичні і методичні

питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-

економічних систем» (№ держреєстрації 0107U009203), де автором
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удосконалено методичні положення оцінки складових економічного

потенціалу; «Управління регіональним розвитком на основі показників

економічного потенціалу» (№ держреєстрації 0111U002150), де обґрунтовано

теоретико-методичний підхід до економічної оцінки рекреаційних послуг;

«Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного

розвитку регіону» (№ держреєстрації 0109U007782), де автором розроблено

мотиваційно-управлінську модель інтелектуального капіталу; «Механізми

реалізації соціально-економічного потенціалу дематеріалізації виробництва і

споживання» (№ держреєстрації 0112U002698), у межах якої визначено

соціоприродні зв’язки в економічній сфері взаємовідносин; «Механізми

реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження національної

економіки в умовах інформаційного суспільства»

(№ держреєстрації 0113U001746), в якій автором теоретично обґрунтовано

функціонування механізму розподілу ресурсів на основі рівноваги, що вимагає

корегування; «Методологія формування механізму інноваційного розвитку

національної економіки на основі альтернативної енергетики»

(№ держреєстрації 53.15.01-01.15/17.ЗФ), де запропоновано методологічний

підхід до формування механізму рекреаційного землекористування з акцентом

уваги на його регулятивній функції в системі національної економіки;

«Моделювання конфліктів в економіці» (№ держреєстрації 0115U001073), де

автором розроблено концептуальну модель державного прогнозування та

теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки

зрівноваженого розвитку рекреації в Україні, а також досліджено питання

регуляторної політики та оптимізації розподілення інвестиційних ресурсів у

моделі функціонування рекреаційної галузі; «Прогнозування та програмування

зрівноваженого розвитку рекреації» (№ держреєстрації 0115U001074) під

керівництвом автора, де автором розроблено теоретико-методологічні

положення прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації та визначено

особливості програмування та інноваційно-маркетингового розвитку

рекреаційної діяльності.
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Також у 2014 р. взято участь у розробці держбюджетної теми, виконуваної

в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, «Дослідження

пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері»

(№ держреєстрації 0110U007602), де автором обґрунтовано пріоритети

збалансованої рекреаційної політики в системі загальнодержавного

програмування соціально-економічного розвитку.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретико-методологічне

обґрунтування, поглиблення концептуальних положень і розроблення науково-

практичних рекомендацій щодо прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації в системі управління національною економікою.

Для досягнення мети поставлено такі завдання:

– дослідити теоретико-методологічні положення щодо регулювання

інституційних змін у рекреації, а також щодо визначення рівноважних станів

національної економіки;

– розвинути методологічні засади щодо визначення ролі та місця

рекреації в системі управління національною економікою в її територіально-

галузевому розрізі на основі застосування системно-ієрархічного підходу;

– обґрунтувати методологічний підхід до визначення складових

підсистеми прогнозування розвитку рекреації за допомогою аналізу

функціональних взаємозв’язків у системі управління національною

економікою;

– дослідити соціально-економічний зміст рекреації в призмі сучасних

концепцій суспільного розвитку;

– розкрити сутність понять «зрівноважений розвиток рекреації» та

«прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації» в системі управління

національною економікою;

– розробити концепцію прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації в системі управління національною економікою;

– визначити принципи та запропонувати комплексний підхід до синтезу

методів прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління
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національною економікою;

– розробити динамічно-рівноважний підхід до прогнозування розвитку

рекреації із застосуванням методів економіко-математичного моделювання;

– розвинути інноваційну екологічно-обумовлену складову рекреаційного

розвитку;

– розвинути теоретичні засади регуляторної політики при прогнозуванні

зрівноваженого розвитку рекреації;

– розробити інвестиційно-розподільчу складову механізму

функціонування рекреаційної галузі;

– обґрунтувати теоретико-методичний підхід до формування соціально-

економічних програм розвитку рекреації на основі застосування методу

динамічного програмування;

– провести прогностичну оцінку та запропонувати комплекс

рекомендацій щодо вдосконалення інструментарію регулювання рекреаційної

діяльності.

Об’єктом дослідження є процеси прогнозування зрівноваженого

розвитку рекреації в системі управління економікою України.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні положення та

прикладні засади прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі

управління національною економікою.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є

діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід, фундаментальні

положення сучасної економічної теорії, економіки та управління національним

господарством, рекреології, рекреаційної економіки та економіки туризму,

теорії прийняття управлінських рішень, сучасні концепції територіально-

галузевого управління, економічні та соціологічні положення

інституціоналізму, законодавчі та нормативні документи з прогнозування,

програмування та регулювання соціально-економічної діяльності суб’єктів

національної економіки, а також науково-прикладні положення рекреаційного

менеджменту. Для вирішення завдань дослідження були використані:
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порівняльний аналіз – при дослідженні соціально-економічних передумов

регулювання інституційних змін у сфері рекреаційної діяльності; абстрактно-

логічний аналіз і теоретико-ігровий метод – при розробленні концептуальної

моделі прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації; метод імітаційного

моделювання – при аналізі множинності взаємозв’язків між учасниками

рекреаційної діяльності; метод динамічного програмування – при формуванні

комплексних програм рекреаційного розвитку; метод сценарного аналізу – при

визначенні сценаріїв зрівноваженого розвитку рекреації; експертний метод –

при обґрунтуванні загальних тенденцій соціально-економічного, зокрема,

рекреаційного розвитку; економетричний метод кореляційно-регресійного

аналізу – для побудови апроксимованої моделі прогнозування зрівноваженого

розвитку рекреації.

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі і нормативні акти

Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, Укази Президента України,

офіційні дані Державної служби статистики України та міжнародних

організацій; наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених у галузі

управління національним господарством, рекреаційної економіки та економіки

туризму, матеріали звітності підприємств, матеріали власних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у методологічному

обґрунтуванні, поглибленні концептуальних положень і розробці науково-

методичних підходів до прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в

системі управління національною економікою.

Найбільш вагомі результати, що містять наукову новизну, полягають у

такому:

вперше:

- розроблено концепцію прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації в системі управління національною економікою, яка полягає у

передбаченні результату зміни показників функціонування національного

господарства на підставі застосування форсайтингового підходу за рахунок

створення рівноважних станів рекреаційної галузі як за допомогою ендогенних
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чинників її капіталу, так і через державне втручання в її процеси на основі

соціально-спрямованої регуляторної політики та інвестиційно-розподільчого

програмування, що у поєднанні з інструментами саморегуляції ринку

рекреаційних послуг спрямоване на підвищення якості життя населення в

частині відновлення сил для зростання продуктивності праці;

- обґрунтовано визначення складових підсистеми прогнозування

розвитку рекреації в контексті функціональних взаємозв’язків у системі

управління національною економікою, що полягає в урахуванні причинно-

наслідкових зв’язків на всіх етапах прийняття та реалізації управлінського

рішення щодо зрівноваженого розвитку рекреації як системоутворюючого

чинника, що дозволяє забезпечувати економічний результат функціонування

рекреаційної підсистеми в поєднанні з іншими функціями економічного

управління, зокрема, регулюванням, стимулюванням, програмуванням та

плануванням національного господарства;

- розроблено динамічно-рівноважний підхід до прогнозування розвитку

рекреації із застосуванням методів економіко-математичного моделювання, що

передбачає проведення аналізу соціально-економічних зв’язків із урахуванням

чинників використання природної, фінансової та людської форм рекреаційного

капіталу, скоригованого із урахуванням галузево-територіального чинника, які

корелюють із показниками динаміки індексу валового внутрішнього продукту, з

метою забезпечення прийняття рішень регуляторними органами з

використанням матриці показників прогностичного ефекту та порівняльної

ефективності відповідно до сценаріїв розвитку рекреаційної галузі;

- запропоновано комплексний підхід до синтезу методів прогнозування

зрівноваженого розвитку рекреації, в тому числі імітаційного моделювання,

динамічного програмування, сценарного аналізу, що відображається у

детермінованій тісноті внутрішніх зв’язків між ними, опосередкованих

принципами прогнозування на основі системно-функціонального підходу за

критеріями врахування специфіки соціально-економічної природи рекреації,

оптимізації опису рекреації як об’єкту прогнозування, системності та
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аналогічності, що дозволяє повною мірою обґрунтувати рекреаційно-релевантні

рішення в системі управління національною економікою;

удосконалено:

– теоретико-методичні засади щодо визначення ролі та місця рекреації в

системі управління національною економікою з територіально-галузевого

погляду на основі застосування системно-ієрархічного підходу, що, на відміну

від існуючих, виокремлюють підпорядкованість цілей рекреаційної підсистеми,

що реалізуються в таких її підгалузях як організований відпочинок, туризм,

лікування та спорт, через прогнозний граф досягнення мети функціонування

національної економіки;

– науково-методичні засади до урахування наслідків чинної регуляторної

політики при прогнозуванні зрівноваженого розвитку рекреації на основі

модифікованої моделі Бреннана – Б’юкенена, в яких, на відміну від інших,

поряд із обмеженістю державного впливу на економіку рекреації у формі

координації та сприяння її розвитку на загальнонаціональному рівні з

урахуванням світових тенденцій, відповідно до діяльності Всесвітньої

туристичної організації, обґрунтовується необхідність регулювання поведінки

суб’єктів рекреаційного бізнесу в межах нормальної соціально-економічної

діяльності на основі аналізу континууму «рекреація – праця»;

– понятійно-термінологічний апарат дослідження, зокрема,

«зрівноважений розвиток рекреації в системі управління національною

економікою», що, на відміну від існуючих, розкрито в прогностичному та

теоретико-системному контексті та запропоновано розуміти як перманентний

процес повернення до стану рівноваги взаємодії між суб’єктами рекреаційної

діяльності, що відбувається протягом заданого часу в межах простору

конкретної країни чи її окремих територій, у певних соціально-економічних,

політичних і природно-екологічних умовах, за допомогою застосування важелів

та інструментів державного регулювання;

– теоретико-методологічні положення щодо регулювання інституційних

змін у рекреації як соціально-економічній сфері суспільного розвитку, що, на
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відміну від існуючих, ураховують взаємозв’язок «рекреаційна потреба –

створення інститутів – механізми управління національною економікою –

система прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації» та обумовлюють

визначення рівноважних станів національної економіки згідно з

неоінституціональною теоретико-ігровою рівновагою Неша, що дозволяє

передбачати результати управлінсько-економічної взаємодії декількох

учасників рекреаційної діяльності;

– інвестиційно-розподільчу складову механізму функціонування

рекреаційної галузі національної економіки, в якій, на відміну від існуючих,

ураховуються особливості економічної поведінки регуляторних органів, а також

випадкові функції часу, що пояснюються впливом людського чинника на

розвиток рекреації як економічного процесу з високим рівнем соціальної

значущості, багаторівневістю здійснення рекреаційних процесів та управління

ними, а також асиметрією релевантної інформації, проблемними питаннями

макроекономіки та політики, що впливає на функціонування рекреаційної

галузі;

– інструментарій регулювання зрівноваженого розвитку рекреації

відповідно до «фінансового», «природного», «людського» та «інтегрованого»

сценаріїв її розвитку, підґрунтям якого, на відміну від інших, є поєднання

пріоритетів регуляторної політики та орієнтовних її режимів, у тому числі

стимулювання та обмеження рекреаційної діяльності, максимальне сприяння

соціально-спрямованій рекреації, та, відповідно, таких інструментів, як

бюджетно-податкове регулювання рекреаційної діяльності, створення фондів

підтримки ринку рекреаційних послуг, підвищення рівня якості робочих місць

у рекреаційній галузі та ін.;

дістало подальший розвиток:

– соціально-економічний зміст рекреації на засадах сучасних концепцій

суспільного розвитку, в тому числі соціального та природного капіталу, які, на

відміну від існуючих, передбачають поєднання інструментів досягнення

міжнародних стандартів якості, зокрема, стосовно розвитку інфраструктури,
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підвищення якості життя населення при виконанні програми популяризації

України у світі та реформи системи охорони здоров’я, в рамках стратегічних

напрямів державного управління рекреаційною галуззю;

– обґрунтування інноваційної екологічно-обумовленої складової

рекреаційної діяльності, що, на відміну від інших, полягає в урахуванні

чинників програмування та особливостей землекористування в рекреаційній

галузі національної економіки із орієнтацією на інтереси всіх учасників

рекреаційної діяльності та дозволяє провести комплексний аналіз рекреаційної

території для організації широкого спектру туристично-рекреаційних послуг,

таких як: сільський туризм, промислові тури, поєднання спорту та відпочинку,

відвідання ландшафтних парків тощо;

– програмно-динамічний підхід до організаційно-економічного

забезпечення розвитку рекреації, що, на відміну від існуючих, орієнтується на

типи інвестиційних проектів із максимізацією фінансової функції та

цілеспрямованим урахуванням соціального, культурного, екологічного та

інших чинників процесу задоволення рекреаційних потреб, на основі

прогностичних результатів, згідно з якими відповідна програма містить такі

складові як пріоритети розвитку рекреації, джерела та обсяги основних і

додаткових інвестицій, а також результати виконання організаційно-

економічних заходів у взаємозв’язку з обраним типом регуляторної політики.

Практичне значення одержаних результатів полягає у доведенні

основних положень дисертаційної роботи до рівня методичних розробок і

практичних рекомендацій, спрямованих на здійснення прогностичної оцінки та

формування комплексних соціально-економічних програм зрівноваженого

розвитку рекреації в системі управління національною економікою на основі

обґрунтування прийняття рішень учасниками рекреаційної діяльності.

Теоретико-методологічні та практичні результати дослідження

використані в науково-прикладній організаційно-економічній діяльності

Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ,

зокрема, концептуальні положення, принципи та методи прогнозування
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зрівноваженого розвитку рекреації; агентне імітаційне моделювання та

прогнозування на його основі стійкого розвитку територій рекреаційного

призначення; пропозиції щодо формування механізмів прийняття рішень у

функціональній системі прогнозування розвитку територіальної рекреаційної

системи; рекомендації щодо вибору напрямків інвестування рекреаційної

діяльності з урахуванням ролі державного регулювання, зокрема, можливостей

державно-приватного партнерства (довідка № 112/9-504 від 19.12.16 р.).

Результати дисертаційної роботи використані в діяльності Департаменту

економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації,

згідно з Планом реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області

на період до 2020 року на 2015–2017 роки, а саме: концептуальні положення

щодо створення умов для імпортозаміщення шляхом підвищення

конкурентоспроможності вітчизняного рекреаційного продукту; теоретико-

методичні підходи щодо вдосконалення регуляторної політики розвитку

рекреаційного підприємництва; рекомендації щодо створення сприятливих

умов для інвестиційної привабливості регіону з метою залучення вітчизняних

та іноземних інвестицій, а також оптимального їх розподілу в рекреаційній

галузі національної економіки (довідка № 02-01/435 від 07.04.17 р.). Науково-

методичні підходи до моделювання екологічної складової зрівноваженого

розвитку рекреації, що дозволяють проводити комплексний аналіз рекреаційної

території з урахуванням чинників екорекреаційного програмування у

взаємозв’язку з механізмом землекористування в рекреаційній галузі

національної економіки впроваджені Інститутом зеленої економіки, м. Київ

(довідка № 1/17 від 16.01.17 р.). Результати дослідження використані відділом

культури та туризму Сумської міської ради при виконанні плану заходів щодо

формування та популяризації туристичного потенціалу міста, згідно з

Програмою економічного і соціального розвитку м. Суми на 2015 рік та

напрями розвитку на 2016–2017 роки (довідка № 37 від 15.02.17 р.).

Матеріали дисертації впроваджено у навчальний процес Сумського

державного університету (акт від 23.03.2017 р.) при підготовці навчально-
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методичного забезпечення і викладанні навчальних курсів: «Екологічний

менеджмент», «Менеджмент», «Основи теорії систем і системного аналізу»,

«Основи екології».

Особистий внесок здобувача. Основні положення, результати,

рекомендації і висновки дослідження обґрунтовано та розроблено особисто

автором на підставі вивчення і узагальнення нормативно-законодавчої бази,

вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань державного прогнозування,

програмування та регулювання розвитку рекреації на засадах динамічної

рівноваги в сучасних умовах функціонування національної економіки, а також

аналітичних розрахунків автора. У дисертаційній роботі використано лише

особисті ідеї автора, що викладені у спільно опублікованих працях.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові та практичні

положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи доповідались і

обговорювались на науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів,

серед яких:

– міжнародні: «Організаційно-економічні проблеми регіонального

розвитку в умовах світової кризи» (м. Сімферополь, 2009), «Стратегічне

планування туристичної діяльності в контексті сталого розвитку» (м. Донецьк,

2011), «Сучасний менеджмент і економічний розвиток» (м. Суми, 2011),

«Аналіз і прогнозування трансформаційних процесів в економіці сучасного

світу: проблеми та перспективи» (м. Київ, 2012), «Політика корпоративної

соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного

розвитку» (м. Донецьк, 2013), «Сучасні проблеми управління проектами в

інвестиційно-будівельній сфері та природокористуванні» (м. Москва, 2013),

«Економічні проблеми модернізації та інноваційний розвиток регіонів» (м.

Одеса, 2013), «Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2013),

«Екологія. Природокористування. Економіка» (м. Москва, 2013), «Міжнародна

стратегія економічного розвитку регіону» (м. Суми, 2013), «Зелена економіка.

Зелені інвестиції. Зелений туризм» (м. Одеса, 2014), «Ризики та джерела

забруднення в Нижньодунайському регіоні» (м. Вилкове, 2015), «Туризм як
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пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону» (м. Чернівці –

м. Сучава, 2015), «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний

досвід» (м. Львів, 2016), «Підвищення стійкості економіки в умовах

геоекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри» (м. Київ,

2016), «Співвідношення гуманності та прагматизму в цільових орієнтирах

сучасних методів регулювання суспільних відносин» (м. Лондон, 2016);

– інші: «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її

забезпечення» (м. Київ, 2009), «Екологічний менеджмент у загальній системі

управління» (м. Суми, 2011–2012), «Ризики та конфлікти у сучасному

суспільстві» (м. Сімферополь, 2011).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження

опубліковано у 51 науковій праці, у тому числі – 1 одноосібній і 4 колективних

монографіях, у 27 статтях у наукових фахових виданнях (серед яких 7 статей –

у зарубіжних виданнях і наукових фахових виданнях України, що зареєстровані

в міжнародних наукометричних базах), у тому числі 20 статей у наукових

журналах і 7 статей у збірниках наукових праць, 19 – у збірниках матеріалів

конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 41,6 друк. арк., із них

особисто здобувачу належить 35,9 друк. арк.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти

розділів, висновків, списку використаних джерел із 486 найменувань.

Загальний обсяг дисертації – 482 сторінки, у тому числі 375 сторінок

основного тексту, 8 додатків на 47 сторінках, 27 таблиць на 15 сторінках, 42

рисунки на 21 сторінці, список використаних джерел на 48 сторінках.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ

РЕКРЕАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ

ЕКОНОМІКОЮ

1.1 Аналіз чинників регулювання інституційних змін у рекреаційній

сфері соціально-економічної діяльності

Привернення уваги рекреологів, економістів та інших науковців і

практиків до питань розвитку рекреації в Україні обумовлене цілою низкою

чинників. Зокрема, першочерговим, на наш погляд, є фактор забезпеченості

рекреацією всіх членів суспільства, які відчувають відповідні потреби, що на

практиці часто характеризується їх незадоволеністю. Через

неплатоспроможний попит більшої частини населення на існуючі на сьогодні

рекреаційні послуги необхідні науково обґрунтовані управлінські рішення в

площині процесів пропозиції таких послуг, зокрема, щодо їх диференціації, що

на рівні нормальних стандартів життя будуть більш-менш адекватними для

будь-якого рівня доходів наших співвітчизників. Невирішеним залишається

питання якості рекреаційних послуг і, якщо розглядати окремо, якості

рекреаційного середовища, навіть у випадку, коли споживач є

платоспроможним. Також ураховуючи, що за останніми прогнозами [77; 137;

138] економіка в нашій країні, починаючи з 2017 року має тенденцію до

повільного зростання, а отже суттєво покращиться, в тому числі й на рівні

громадянина, але лише через кілька років, уже в середньостроковій перспективі

необхідними є позитивні зрушення в соціальному житті населення, такі що

потребують державної підтримки та загалом свого зрівноваженого розвитку.

Актуалізація теми даного дослідження ґрунтується на необхідності

подальшого розвитку рекреації, що є специфічною сферою соціально-

економічної діяльності та водночас чинником динамічного впливу на інші

галузі та загалом національну економіку, що потребує прогнозування



29

рівноважних станів, можливих за умови обґрунтованого державного

регулювання та програмування рекреаційної діяльності з урахуванням

особливостей транзитивного періоду соціально-економічного розвитку в країні.

Питання розвитку рекреації як соціально-економічного явища широко

висвітлені як у вітчизняному, так і в закордонному науковому доробку. Так,

питання збалансованого соціально-економічного розвитку, в контексті його

інституційного та ресурсного, в тому числі рекреаційного забезпечення,

широко представлені колективом авторів, зокрема, О. М. Алимовим,

А. І. Даниленком, В. М. Трегобчуком у роботі [79]; в контексті становлення

економіки держави, – ці питання розглядає В. М. Якубів в роботі [345]; в

контексті туристичної та рекреаційної діяльності, – О. Шевчук в роботі [334]

при проведенні аналізу функціонування геопарків як форми збереження

геоспадщини та розвитку геотуризму.

В монографії Б. В. Буркинского, В. Н. Степанова та С. К. Харичкова [31]

комплексно досліджуються економіко-екологічні питання регіонального

розвитку та загальних і, зокрема, рекреаційних процесів природокористування.

У роботі В. І. Павлова та Л. М. Черчик [181] розглянуто аспекти

функціонування територіально-рекреаційного комплексу на мезорівні, зокрема,

методика економічної оцінки рекреаційних ресурсів адміністративної області та

економічний механізм реформування рекреаційної галузі відповідно до

ринкових умов господарювання. В. С. Кравців і П. В. Жук [117] розглядають на

концептуальному рівні перспективи розвитку рекреаційної діяльності в

Карпатах як одному з традиційних макрорегіонів рекреації в Україні.

Н. О. Кравченко [118], напроти, досліджує перспективи розвитку рекреаційного

господарства на прикладі депресивних територій Поліських регіонів України. В

роботі під ред. Б. Є. Кваснюка [236] при визначенні ролі держави у

довгостроковому економічному зростанні розглядаються взаємозв’язки

процесів використання природних, у тому числі рекреаційних ресурсів.
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В. М. Геєць [44] вбачає рекреаційний напрям поряд із напрямом

всебічного культурного розвитку особистості в складі соціо-гуманітарних

перспектив переходу нашої країни до соціально орієнтованої економіки.

В роботі [441] Р. В. Робертсон (R. W. Robertson) вивчає взаємозв’язок між

відпочинком і щастям в комплексному значенні останнього. Автори роботи

[458] С. Л. Склар (S. L. Sklar), С. Е. Аутрі (C. E. Autry), С. К. Андерсон

(S. C.  Anderson) досліджують чинники впливу парків та інших об’єктів

рекреації на розвиток громад. Т. Мор (T. More) та Дж. Аверілл (J. Averill) [415]

досліджують структуру рекреаційної поведінки. В роботі [439] К. К. Ріддік

(C. C. Riddick) і Р. В. Рассел (R. V. Russel) проводять широке узагальнення

трансдисциплінарних досліджень у сфері відпочинку, парків, спорту та

туризму.

В той же час питання прогнозування розвитку рекреації, що прямо

пов’язані із загальним розвитком національної економіки та розглядаються з

погляду відповідних рівноважних станів із урахуванням динамічного характеру

соціально-економічних процесів, – потребують подальшого вивчення та

вдосконалення.

У зв’язку з вищевикладеним мета даного дослідження полягає в

розробленні та науковому обґрунтуванні концептуальних положень та розробки

моделі прогнозування розвитку рекреації з погляду його зрівноваженості в

умовах транзитивності в системі управління національним господарством.

Задля цього, передусім, необхідно обґрунтувати теоретико-методологічні

положення щодо регулювання інституціональних змін в рекреації як соціально-

економічній сфері суспільного розвитку. Подальшими кроками є такі: по-

перше, концептуалізація зрівноваженого розвитку рекреації (ЗРР) в контексті

узагальнення теоретико-економічних підходів щодо визначення рівноважних

станів національної економіки; по-друге, аналіз принципів і синтез методів

прогнозування розвитку рекреації з погляду його зрівноваження в системі

управління національною економікою; і, нарешті, розроблення методологічного
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динамічно-рівноважного підходу до прогнозування розвитку рекреації за

допомогою побудови релевантної економіко-математичної моделі.

Загалом логіка етапів дослідження, перший із яких пов’язаний із

регулюванням інституційних змін, представлена на рис. 1.1 [315] (товстою

лінією виділено етап, що висвітлюється в даному підрозділі). Відповідно до

пропозицій у роботі [346, с. 3–4], авторами якої є Б. Абрахам (B. Abraham) та

Дж. Ледолтер (J. Ledolter), концептуальні рамки процесу прогнозування умовно

можна розділити на дві фази: фазу побудови моделі прогнозування (на рис. 1.1:

від етапу «економіка рекреації» – до етапу «модель прогнозування ЗРР») та

фазу власне прогнозування.

Рис. 1.1. Логіка етапів дослідження: від інституціональних змін – до
розробки моделі прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації

Отже, слід зазначити, що сучасне українське суспільство наразі відчуває

гостру потребу в спокої та відпочинку. Передумовами до посилення

невдоволеності в рекреаційній потребі є як об’єктивно-історичні чинники,

згідно з якими людина як гармонійна здорова істота завжди була на другому

плані поряд із людиною економічною, людиною – виконавцем держплану й
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т. ін., так і чинники тривожного, якщо не сказати жахливого сьогодення.

Кінцевими результатами такої невдоволеності є еміграція в пошуках

комфортного життя, низький рівень тривалості життя, високий загальний

рівень захворюваності в країні тощо.

Важливість розвитку рекреаційної галузі підтверджують результати

довгострокового прогнозу до 2030 року, здійсненого Всесвітньою туристичною

організацією UNWTO на глобальному рівні (рис. 1.2): рекреація є найбільш

затребуваною метою туристичних візитів.

Джерело: Всесвітня туристична організація (UNWTO) [472]

Рис. 1.2. Рекреація як найбільш затребувана мета візиту в контексті
глобального прогнозу розвитку міжнародного туризму до 2030 р.

На жаль, в Україні ситуація полярно відрізняється та розглядається в

загальній площині розвитку суспільства, що наразі стикається з важкими

випробовуваннями (відображення ситуації в динаміці соціально-економічних

показників – в табл. А.1 додатку А). На наш погляд, в кризових умовах і взагалі

з огляду на специфіку дослідження суспільно значущих процесів, вирішення
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соціально-економічних протиріч потребує залучення держави, що виконує

певні функції управління національною економікою в її територіально-

галузевому розрізі. По відношенню до рекреаційної галузі та її розвитку

(динаміка деяких із відповідних показників – у табл. А.2, А.3, А.5 додатку А)

нас цікавить, передусім, функція прогнозування, а також її зв’язок з функціями

встановлення цілей і програмування, що найбільш тісно з нею пов’язані; в

поєднанні з іншими функціями, а саме плануванням, регулюванням,

координуванням і стимулюванням указані три функції складають

функціональний механізм управління галуззю. Таке дієве поєднання можливе в

рамках так званого форсайтингового підходу, що є актуальним особливо в

умовах затяжної кризи, коли прогнозування як менеджерська функція набуває

позитивного змісту тільки при його поєднанні з управлінням змінами, що

спрямовані на майбутнє в його довго- та короткостроковій перспективі.

Підтвердженням невтішних тенденцій розвитку галузі туризму та

рекреації  в  Україні  протягом 2011–2015 років  є  дані  в  таблиці 1.1.  Зокрема,

Таблиця 1.1
Туристичні потоки в Україні, 2011–2015 рр., тис.

Показники 2011 2012 2013 2014 2015
Кількість громадян України, які
виїжджали за кордон* 19773 21433 23761 22438 23142

Кількість іноземних громадян, які
відвідали Україну* 21415 23013 24671 12712 12428

Кількість туристів, обслугованих
суб’єктами туристичної діяльності
України

2200 3001 3454 2425 2020

іноземні туристи 234 270 232 17 15
туристи – громадяни України, які
виїжджали за кордон 1250 1957 2519 2085 1647

внутрішні туристи 716 774 703 323 357
Кількість екскурсантів 823 865 658 1175 125

*Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Державної прикордонної
служби України)
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

кількість туристів, які відвідують нашу країну, залишається вкрай низькою, як

демонструє відповідний показник, у тому числі протягом періоду до Революції

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Гідності. Зазначимо також, що найбільшою популярністю серед громадян

України у 2015 році користувалася Польща, Російська Федерація, Угорщина,

Молдова, Республіка Білорусь, Словаччина, Румунія, Туреччина, Єгипет,

Німеччина, Об’єднані Арабські Емірати, Ізраїль та Італія. Серед іноземців, які

відвідали нашу країну, переважали громадяни Молдови, Білорусі, РФ, Польщі,

Угорщини, Румунії, Словаччини, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини та

Сполучених Штатів.

Зі свого боку динаміка показників функціонування санаторно-курортних і

оздоровчих закладів України також примушує чекати змін на краще (табл. 1.2).

Таблиця 1.2
Динаміка показників функціонування санаторно-курортних і оздоровчих

закладів України, 2006–2015 рр.

Зміна (темп зростання)*, до попереднього періоду
Показник

2006** 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кількість закладів 0,951 0,952 1,000  0,962 0,977 0,682 0,966
Санаторії 0,975 0,974 0,993 0,982 0,989  0,691 0,970
у тому числі дитячі 0,924 0,982 0,994 0,964 0,981  0,741 0,949
Пансіонати з лікуванням 0,754 1,038 1,019 0,709 0,949 0,432 0,875
Санаторії-профілакторії 0,735 0,845 0,957  0,826 0,892 0,715 0,669
Будинки і пансіонати відпочинку 1,132 0,963 0,966 1,021  0,948 0,332 0,844
Бази та інші заклади відпочинку 0,988 0,968  1,016  0,973  0,989 0,729 1,000
Заклади 1–2 денного перебування 0,551 0,537 0,724 0,810 0,765 0,923 0,917
У них ліжок (місць), тис. 0,960 0,931 0,991 0,946 0,967 0,666  0,996
у санаторіях 1,000 0,926 1,000  0,976 1,000 0,626 0,987
у тому числі дитячих 0,971 0,941 1,000 0,938 1,000 0,600 0,944
у пансіонатах з лікуванням 0,800 1,167 1,071 0,667 0,900 0,333  0,667
у санаторіях-профілакторіях 0,742 0,826 1,000  0,947 0,833 1,133 0,706
у будинках і пансіонатах відпочинку 1,000 0,952 0,967 1,034 0,950 0,316 0,833
у базах та ін. закладах відпочинку 0,984 0,938 0,987  0,924 0,966 0,771 1,058
у закладах 1–2 денного перебування 0,500 0,400 1,000 1,000 1,000 0,500 1,000
Кількість оздоровлених, тис. осіб 1,142 0,911 0,985 0,987 0,976 0,568 0,921
у санаторіях 1,195  0,907 1,067 0,946 1,033 0,536 0,812
у тому числі дитячих 1,249  0,808 1,516 0,636 1,019 0,571 0,872
у пансіонатах з лікуванням 1,026 0,991 0,853 0,707 0,900 0,270 0,765
у санаторіях-профілакторіях 0,861 0,839 0,975 0,808 0,833 0,770 0,610
у будинках і пансіонатах відпочинку 1,333 0,918 0,962 1,148 0,968 0,224 0,951
у базах та інших закладах відпочинку 1,139 0,930  0,922 1,040 0,943 0,725 1,064
у закладах 1–2 денного перебування 0,658  0,440 0,818 1,778 0,875 0,286 0,750

*Ланцюговий темп зростання, до попереднього представленого в таблиці періоду
**Відносно 2000-го року
Джерело: складено на основі матеріалів [258, с. 168]
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Так, фактично за кожним із представлених показників у період із 2006 по

2015 роки спостерігається від’ємний темп зростання (менший за «1»). Загалом

із 168 позицій лише 37 (22%) відповідають незмінному або додатному темпу

зростання. Дещо різниться ситуація за окремими показниками у їх відносному

значенні (так, за показником «кількість закладів» найгірша ситуація пов’язана з

динамікою кількості санаторіїв-профілакторіїв; порівняно більш-менш

прийнятна – за кількістю дитячих санаторіїв, а також баз та інших закладів

відпочинку). Можемо говорити про те, що протягом останнього десятиліття в

Україні постійно спостерігається зменшення кількості санаторіїв та інших

рекреаційних закладів. Одночасно щорічно зменшується кількість

оздоровлених осіб.

У результаті такої інтерпретації даних фіксуємо глибокий «застій» та,

відповідно, актуалізацію змін у вітчизняній рекреаційній галузі. Зокрема, більш

детальна інформація за 2015 рік представлена, відповідно, в таблиці 1.3.

Якщо при цьому поглянути на рівень доходів і витрат наших громадян

(табл. 1.4) та динаміку індексу споживчих цін, зокрема, на рекреацію (табл. А.4

додатку А), а тим більше, на жаль, на зовсім сумну статистику щодо тривалості

життя – в таблиці 1.5 (а також щодо захворюваності на туберкульоз – табл. Б.1

додатку Б), стає зрозумілим той факт, що в практичній площині проблема

рекреації знаходиться на значній відстані від її теоретичної ідеалізації.

Зупинимося розлогіше на теоретичних питаннях функціонування

рекреації в їх взаємозв’язку з інституційною економічною теорією, зокрема, в

контексті регулювання інституційних змін розвитку рекреації.

Так, враховуючи думку Г. Б. Новосельцевої [163, с. 8], а також погляди,

викладені в роботах [36; 45; 60; 188; 242; 320; 366], зазначимо, що на сучасному

етапі розвитку суспільних наукових напрямів спостерігається зміна знаннєвих

парадигм із орієнтуванням на комплексне пізнання суспільних відносин. Нові

напрями дослідження суспільства націлені при цьому на подальше розкриття

сутності і основних тенденцій розвитку держави як базового інституту

сьогоднішнього суспільства. Така тенденція пояснюється, зокрема, з
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політологічного погляду, а саме тим, що незважаючи на активацію, починаючи

з кінця минулого століття, нових політичних об’єднань, наднаціональних

організацій та інших форм громадянського суспільства самоорганізація соціуму

відбувається, передусім, через державу. Отже, «самоорганізація» економіки як

однієї зі сфер суспільства неминуче здійснюється і через механізм

самоорганізації держави в тому числі. Зі свого боку рекреація, що є носієм і

соціальних, і економічних рис еволюції суспільства, багато в чому завдячує

державним механізмам її регулювання.

Таблиця 1.3
Колективні засоби розміщування в Україні в 2015 році*

Кількість розміщених,
осіб

Показники Усього,
од.

Кількість
місць (ліжок),

од. усього у т.ч. іноземці

Колективні засоби розміщування 4341 402650 5779858 665827
Готелі та аналогічні засоби
розміщування 2478 132535 4297190 628121

готелі 1508 100180 3682858 609367
мотелі 123 3614 93830 1324
хостели 29 1183 30328 1466
кемпінги 6 332 5140 208
гуртожитки для приїжджих 105 7049 121716 1486
туристські бази, літні табори, інші
місця для тимчасового розміщування 707 20177 363318 14270

Спеціалізовані засоби
розміщування 1863 270115 1482668 37706

санаторії 184 58652 434930 20585
дитячі санаторії 111 17199 109241 3357
пансіонати з лікуванням 14 2447 12293 6
дитячі заклади оздоровлення
цілорічної дії, дитячі центри 13 4823 30971 –

санаторії-профілакторії 79 11549 61348 280
бальнеологічні лікарні, грязелікарні,
бальнеогрязелікарні (вкл. дитячі) 3 690 3160 4

будинки відпочинку 12 1440 11229 48
пансіонати відпочинку 64 13796 65568 436
бази відпочинку, інші заклади 1372 158427 750914 12990
оздоровчі заклади 1–2 денного
перебування 11 1092 3014 –

*У загальній кількості враховуються юридичні особи та фізичні особи-підприємці
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

http://www.ukrstat.gov.ua/


37

Таблиця 1.4
Доходи і витрати населення в Україні, 2009–2014 рр., млн грн

Показники 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*

Доходи 894286  1101175 1266753 1457864 1548733 1516768
заробітна плата 365300  449553  529133  609394  630734  615022
прибуток та змішаний дохід  129760  160025  200230  224920  243668  254307
доходи від власності
(одержані) 34654  67856  68004  80769  87952  85114

соціальні допомоги та інші
одержані поточні трансферти 364572  423741  469386  542781  586379  562325

Витрати та заощадження  894286  1101175 1266753 1457864 1548733 1516768
придбання товарів та послуг  709025  838213  1030635 1194791 1304031 1316757
доходи від власності
(сплачені) 37831  28844  29064  18567  21091  23495

поточні податки на доходи,
майно та інші сплачені
поточні трансферти

67053  72251  83931  97226  107345  145736

нагромадження
нефінансових активів 10493  19578  –1159  –2954  5378 2912

приріст фінансових активів  69884  142289  124282  150234  110888  27868
Наявний дохід 661915  847949  988983  1149244 1215457 1151656
Реальний наявний дохід, %
до попереднього року 90,0 117,1  108,0  113,9  106,1  88,5

*Розрахунки здійснено відповідно до «Методологічних положень оновленої версії системи
національних рахунків 2008 року» (Наказ Державної служби статистики України від
17.12.2013, №398)
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця 1.5
Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю, рр.

Стать 2009* 2010* 2011 2012 2013 2014
Обидві статі 69,29 70,44 71,02 71,15 71,37 71,37
Чоловіки 63,79 65,28 65,98 66,11 66,34 66,25
Жінки 74,86 75,50 75,88 76,02 76,22 76,37

*Дані розраховано за два суміжні роки
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Підґрунтям системного зміцнення та трансформації механізмів

самоорганізації держави є відносини влади як основної наукової категорії теорії

управління (за аналогією з власністю – основною категорією економічної

теорії). Інститут держави працює поряд / через багаточисельні суспільні

інститути, зокрема: правові, судові, адміністративні, економічні тощо. Не

дивлячись на те, що за своїм змістом перераховані та інші інститути є різними,

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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– вони мають спільні функціональні риси, що полягають у такому: по-перше, в

реалізації різноманітних суспільних інтересів; по-друге, у використанні балансу

суспільних інтересів як основи соціально-економічної стабільності; по-третє, у

забезпеченні пріоритету національних інтересів, особливо в контексті розвитку

національної економіки як матеріальної основи суспільного розвитку. При

цьому, держава виявляє себе, з одного боку, як суспільний інститут, який

турбується про інтереси людей і здійснює це через політичні партії,

профспілки, асоціації, що пов’язані з соціально-економічними відносинами. З

іншого боку, – держава встановлює рамки саморегуляції економіки, що, проте,

також може розглядатися як піклування про суспільні інтереси.

Останнє питання є одним із найскладніших, оскільки воно відноситься до

фундаментальних протиріч між правом людей на підприємницьку діяльність та

їх обов’язком дотримуватися загальних правил урахування суспільних

інтересів. Саме в такому контексті неможливо недооцінити роль інституту

держави в розвитку такої соціально-економічного сфери як рекреація: з одного

боку, це один із напрямів ринкових відносин, а з іншого, – сфера суспільної

потреби в забезпеченні здорових і готових до праці громадян. За визначенням

нобелівського лауреата Дж. Хікса (J. Hicks) [162, с. 46–47], сучасний етап

соціально-економічного розвитку можна назвати «адміністративною

революцією» (за аналогією з індустріальною революцією). Її сутність

відображається в зростанні економічної ролі держави в сучасному світі й,

передусім, у тих сферах суспільних відносин, у яких інтереси соціуму

невід’ємно пов’язані з можливістю задоволення індивідуальних потреб.

Щоб роз’яснити необхідність інтегрування теоретичних положень

економіки рекреації саме в контексті економічного інституціоналізму, слід

розглянути розбіжності в методологічних аспектах неокласичної економічної

теорії та нової інституціональної економічної теорії, які багато в чому

пояснюються відмінностями між одиницями аналізу цих теорій. Так, на думку

автора роботи [303, с. 88] у рамках неокласичної теорії основною одиницею

аналізу є індивід, який визначений у вигляді «упорядкованого набору переваг» і
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є економічним агентом, який здійснює вибір, що відображається в специфіці

концепції раціональності, яка включає феномен обмеженості ресурсів та

альтернативних витрат. Зі свого боку в рамках інституціоналізму в економічній

теорії одиницею аналізу є інститут та / або трансакція, тобто елементарний

вимір взаємодії між агентами. Відповідно, інститут можна уявити як сукупність

правил, які також є елементарними одиницями, що регламентують і

нормалізують поведінку економічних агентів протягом їх взаємодії.

Досліджуючи рекреацію, поряд з усіма правилами, які обумовлюють

інституціоналізацію відносин між суб’єктами з приводу відпочинку та його

організації, в центрі нашої уваги знаходяться економічні правила, що

визначають можливі форми організації господарської діяльності, в рамках якої

окремі індивіди чи групи кооперуються один із одним або вступають в

конкурентні відносини. Прикладом економічних правил може бути заборона

злиття двох компаній, що належать одній галузі, якщо результатом буде

перевищення значення індексу концентрації заздалегідь певної критичної

позначки. До аналогічного роду правил можуть бути віднесені: встановлення

граничних цін на продукти і ресурси, що визначають, відповідно, рамки обміну

на конкретному ринку; введення обмежень на імпорт (за допомогою

квотування, підвищення митних зборів, посилення екологічних вимог тощо);

терміни дії патентів.

Зміна економічних правил є відображенням інституційних змін, які

досліджуються в роботах [22; 25; 86; 146; 294; 303, с. 519] в контексті їх

відображення в появі нових правил з відповідними механізмами забезпечення

їх дотримання, зникненні правил, які діяли раніше, а також у зміні структури

трансакцій у рамках існуючого набору правил для їх учасників. Інститут у

кожен даний момент містить у собі координаційний і розподільний аспекти, які

не гарантують мінімізацію трансакційних витрат. Інституційні зміни поряд із

можливостями розширення кордонів обміну можуть створити небезпеку

розмивання вже досягнутих результатів без формування нових, більш
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ефективних форм обміну. Даний момент є одним із варіантів пояснення

переваги ситуації статус-кво в порівнянні з іншими альтернативами.

Інституціоналізм є об’єктивним напрямом розвитку економічної теорії,

що історично склався в період між Першою та Другою світовими війнами у 20-

му столітті. Першим, хто дослідив сукупність норм, звичок і мотивів у

поведінці людей, яка склалася на рівні певної країни, а саме США, був

американський економіст Т. Б. Веблен (T. B. Veblen) автор книги «Теорія

дозвільного класу: економічне дослідження інститутів» 1899 року [476], а

також автор статті «Чому економіка не є еволюційною наукою?» (1898) [477], в

якій, зокрема, вчений говорить про те, що «…класичні та гедоністичні

економісти … ґрунтують свої теорії на взаємовідносинах між людиною та

природою, проте інституціоналізм є взаємовідносинами між людиною і

людиною». Поняття «інституціоналізм» вперше розглянув Дж. Р. Коммонз

(J. R. Commons) у його статті «Інституційна економіка» 1931 року [373].

Автори роботи [251] звертають увагу на те, що представників

інституціоналізму поєднує не стільки спільний предмет дослідження, а методи

дослідження: інституціоналісти не прагнули створити «чисту теорію» в

економіці, а намагалися проаналізувати тенденції соціально-економічного

розвитку з тим, щоб розробити рекомендації практичного спрямування для

суспільства та держави. Цим представники інституційної економічної теорії

наблизилися більше до реальності економічних подій, ніж це зробили

неокласики. При цьому дане твердження більше стосується соціально-

психологічного контексту економічних досліджень, ніж їх математичного

контексту. Передусім, мається на увазі те, що неокласичне трактування

учасника економічних відносин як «людини економічної», з погляду

інституціоналістів, позбавлене його емоційної складової: раціональний вибір

такої людини насправді багато в чому містить ірраціональність, яку необхідно

відобразити при проведенні відповідних досліджень.

Відповідно, зростає функціональна роль інституціоналізму: якщо

мейнстрим має так звану позитивну спрямованість (тобто його головне
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завдання вбачається не в підготовці готових рекомендацій, а в обґрунтуванні

матеріалів, які забезпечують прийняття рішень), то інституціоналізм – має

нормативну, тобто практико-рекомендаційну спрямованість. Окрім того,

інституціоналісти взагалі пропагують роль економічної теорії в сенсі турботи

про всі сторони життя суспільства, а тому й розширяють поле своїх досліджень

і, передусім, у питаннях двостороннього впливу «економіка – влада та

політика».

Критика такого підходу, а саме в тому, що представники

інституціоналізму повертають «назад», до політичної економії, – так і

залишається критикою, більше того – інституціоналізм і не приховує намірів у

плані векторів розвитку своєї теорії, підтвердженням чому є нова політична

економія [366] як важлива складова нової інституційної теорії.

Проте загалом сукупність різних поглядів на поняття «інститут» та

«умови гри» не дозволяють отримати чіткий поняттєвий апарат у плані його

однозначності. В результаті виникли різні класифікації рис інститутів,

найбільш поширені з яких передбачають два погляди на інститут: інститут як

правило поведінки (включаючи традиції, звичаї, специфіку ведення

переговорів, особливості юриспруденції) та інститут як організація. В

останньому випадку так звані інституційні організації включають елементи

таких сфер:

– політичної: суспільні рухи, партії, система гілок влади;

– економічної: спілки виробників або підприємців, профспілки тощо;

– соціальної: засоби масової інформації, громадські організації тощо.

Головне завдання зазначених вище елементів полягає в узгодженні

мотивів та інтересів учасників економічних та інших, пов’язаних із ними

суспільних відносин, у тому числі й тих, які опосередковані необхідністю

задоволення рекреаційних потреб суспільства.

В роботі [219, с. 8–9] зазначається, що основне завдання інститутів

полягає в тому, щоб зменшити невизначеність у функціонуванні та розвитку

організацій та індивідів шляхом встановлення стійких, при цьому не
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обов’язково ефективних, механізмів взаємодії між учасниками суспільних

відносин. В якості інститутів розглядаються як сприятливі умови, так і

нейтральні чинники чи перешкоди для розвитку соціально-економічної

діяльності. Ефективність не є однозначною і завжди першочерговою метою

створення формальних інститутів. Але закріплення сформованих відносин

власності чи владних повноважень – та мета, що визначає сенс існування

формальних інститутів, які, отже, служать інтересам тих, хто приймає рішення

в економічному та суспільному житті. Тому застосування інституціонального

підходу дозволяє виявляти проблеми, які виникають в процесі конкретної

господарської діяльності та вимагають керованого впливу. Також при відповіді

на питання про неформальні інституційні обмеження, автор  звертає увагу на

те, що вони є узагальненням правил, які склалися виходячи з практики,

традицій і культури, «…вони дозволяють людям здійснювати традиційні

трансакції без обдумування кожного свого кроку і без детального аналізу всіх

нюансів укладених типових угод...»

На думку авторів книги “Homo institutus …” [397, с. 41–42], тавтологічно

виглядає твердження, що інститути і, в більш широкому розумінні, загальні

соціокультурні традиції суспільства чинять істотний вплив на цілі та інтереси

окремих індивідів. При цьому слід зважати на те, що сучасна людина, її

людський і соціальний капітал формуються в процесі соціалізації, в якому

безпосередню участь беруть як економічні, так і соціальні, політичні, освітні,

культурні та інші інститути. Отже, останні слід розглядати як «…певним чином

структуровані організаційні системи, створені для виконання більш-менш чітко

сформульованих цілей і функціонують на основі деяких принципів або

правил». У такій інтерпретації під правилами розуміються приписи, установки,

норми поведінки та соціальні конвенції, правила з юридичного та формального

погляду та інше, а інститути – мовні, грошові, правові, економічні, в тому числі

рекреаційні системи тощо.

У книзі  [199, с. 413–424] визначено, що кожен інститут складається з

таких груп норм:
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– групи основних норм, в яких відображено сутність і основні

положення певного інституту, тобто які є його «ядром», що зберігається в

незмінній формі протягом життєвого циклу еволюціювання інституту;

– групи додаткових норм, які забезпечують стабільність функціонування

інституту і під зовнішнім впливом припускають модифікацію окремих

складових інституту;

– групи допоміжних норм, які підтримують інститут за допомогою

механізмів моніторингу та контролю;

– групи ціннісних норм, що відображають індивідуальні та

загальносуспільну оцінку роботи інституту, як збоку прямо зацікавлених осіб,

так і збоку тих, хто опосередковано пов’язаний із даним інститутом;

– групи когнітивних норм, що регулюють процес сприйняття та,

відповідно, аналізу інституту різними суб’єктами.

На основі вказаних норм зі свого боку відбувається їх декомпозиція в

рамках конкретного економічного інституту до рівня первинних

взаємовідносин між індивідами та суб’єктами господарювання та, як наслідок –

відбуваються певні інституційні зміни. При цьому виділяються наступні види

позитивної активності економічних агентів у процесах інституційних змін:

– усвідомлення потреб в інституті (в Україні усвідомлення потреб у

більш якісному відпочинку є, проте суспільство має також усвідомити потребу

в створенні відповідних підтримувальних механізмів);

– формулювання сутності та конкретизація вимог до інституту;

– просування інституту в маси та / або в діяльність органів державної

влади;

– виконання умов, що закріплені за даним інститутом;

– підтримання функціонування інституту як збоку держави, так і збоку

суспільних організацій (щодо виконання умов розвитку рекреації в Україні

станом на сьогодні така підтримка, з огляду на її практичну відсутність, вкрай

необхідна).
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Слід зазначити, що «інститут рекреації» з погляду системи суспільних

норм ще не набув широкої уваги як в теоретичній, так і практичній площинах

соціально-економічної діяльності, а тому з метою підвищення рівня

задоволеності відповідних потреб потребує свого «просування» в населення,

тобто людям на рівні національної економіки.

У роботі [293, с. 37–40] підкреслюється універсальність

неоінституційного підходу, зокрема, пильна увага в його рамках до соціальних

проблем. Також зазначається, що неоінституціональний теоретико-економічний

підхід не відкидає ідею про поведінку агентів, які прагнуть максимізації

корисності, на відміну від традиційного інституціонального підходу: швидше,

йдеться про трансформацію цієї ідеї в ідею мінімізації трансакційних витрат.

При цьому принцип методологічного індивідуалізму, тобто  точкою відліку в

економічній теорії та джерелами прийняття рішень є індивід, – характерний і

для неокласичного, і для неоінституціонального підходів економічної теорії.

Із рекреаційного погляду важливою є думка про те, що

неоінституціоналісти та представники неокласичної теорії визнають важливе

значення інвестицій в охорону здоров’я та, відповідно, в різні форми

оздоровлення, лікування та відновлення сил у процесі формування людського

капіталу та виділяють особливу роль людського капіталу в забезпеченні

економічного зростання країни.

Загалом схожі риси неокласичного та неоінституційного теоретико-

економічних підходів дають можливість значно розширити та збагатити

методологію аналізу, з урахуванням інституційного впливу, процесів

формування, накопичення та використання виробничих і креативних

можливостей людини в реформованій економіці. Застосування лише

неокласичного підходу не дозволяє проводити комплексний аналіз специфіки

трансформаційних процесів, що відбуваються сьогодні в перехідних економіках

низки країн, і особливості впливу трансформованих соціальних інститутів та

інституціонального середовища на якісні та кількісні характеристики сукупного

людського капіталу в системі управління національної економікою. Завдяки ж
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певній методологічній схожості неоінституційний підхід значно посилює

проведення вказаного аналізу.

Цікавим є додатковий до економічного, а саме соціологічний погляд на

інституціоналізм, запропонований В. В. Радаєвим у роботі [229, с. 21–24]. Так,

на думку вченого, підґрунтям будь-якої господарської діяльності є претензії на

обмежені економічні ресурси, що виявляються у входженні на ринок,

присвоєнні прав власності, обмеженні доступу інших агентів до цих прав; і

реалізуються за допомогою:

– отримання прав на здійснення певної господарської діяльності

(реєстрація підприємства та ліцензування діяльності);

– отримання доступу до матеріальних, фінансових, природних, трудових

та інформаційних ресурсів.

Окрім претензій на економічні ресурси в ході здійснення та, відповідно,

одержання результатів господарської діяльності виникають претензії на доходи

в плані їх розподілу, часткового чи повного привласнення, захисту прав

власності та забезпечення безпеки від будь-яких посягань збоку інших агентів.

При цьому претензії на доходи збоку інших агентів можуть бути:

– формальними, що відображаються у формі податків, офіційних

відрахувань, відсотків, комісійних тощо;

– неформальними, що реалізуються у формі хабарів та інших

незаконних платежів, які не фіксуються офіційно.

Загалом формальні претензії породжуються відносинами з різними

агентами, які мають свою специфіку, зокрема:

– податки і обов’язкові платежі – збоку держави;

– прибуток, відсотки чи дивіденди – збоку власників ресурсів;

– оплата праці та комісійні – збоку ринкових агентів, що надали ділові

послуги з економічної реалізації прав власності.

У практиці рекреаційного бізнесу в Україні, на жаль, претензії в своїй

кількості більше не підштовхують, а заважають його активізації.
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Зі свого боку неформальні претензії обумовлюють платежі, пов’язані з

такими незаконними діями, як:

– ухилення від сплати податків і обов’язкових платежів;

– підкуп представників контролюючих державних органів;

– використання силових методів у господарській діяльності.

На наш погляд, саме неформальна сторона рекреаційного бізнесу поки що

залишається основною перешкодою для його розгортання в нашій державі на

засадах ринкових відносин. Як наслідок – в країні створюється в цілому

негативний імідж, який замість того, щоб мотивувати, відлякує потенційних

іноземних інвесторів, які готові прийняти високі фінансово-економічні ризики

та загрози, пов’язані з військовими конфліктними ситуаціями, а також іншими

нестабільними макрочинниками, проте безсилі проти корупції та дій мафіозних

угрупувань. У такій постановці питання роль держави в розвитку таких

соціально-економічних сфер, як рекреація, принаймні на етапі завершення

формування цивілізованих ринкових відносин, не тільки не викликає сумнівів,

а й потребує суттєвого посилення, проте, зрозуміло, без втручання у

внутрішньо-економічні процеси галузі.

В роботі К. С. Дзеверіної [67] запропоновані конструктивні елементи

інституційного середовища національної економіки України, які можна

застосувати в тому числі й до рекреаційної галузі, а саме:

– первинність соціальної складової у регуляторній діяльності держави в

національній економіці (рекреаційні потреби мають чітко виражений

соціальний характер);

– реалізацію державної політики за принципами наступності,

конструктивності, системної узгодженості та доцільності урядових рішень

(розвиток рекреації зі свого боку має узгоджуватися з розвитком інших галузей,

передусім, сфери послуг у системі національної економіки);

– реалізацію стратегічних програм розвитку національної економіки та

відповідних формальних норм (розвиток рекреації, як правило, є вбудованим у

соціально-економічні програми розвитку країни та її територій);
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– інноваційно-інвестиційну пріоритетність регулювання державної

власності в національній економіці (власність на рекреаційні об’єкти наразі є

одним із пріоритетних питань у контексті реалізації регуляторної політики

держави);

– внутрішні засади регулювання державної власності на противагу

адаптації до змін політико-економічних умов (доцільним є раціональне

поєднання приватизаційних процесів і процесів підвищеної уваги збоку

держави до стану рекреаційних об’єктів, які залишаються у державній

власності);

– підтримку населенням дій уряду, правових норм, розвитку

вітчизняного виробництва, конкурентоспроможності за рахунок покращення

якісних показників (власне рекреаційна галузь є не тільки одним із напрямів

розвитку сфери послуг в Україні, а й одним із чинників посилення

конкурентоспроможності вітчизняної сфери гостинності, що прямо впливає на

імідж держави) тощо.

У роботі І. Г. Манцурова та Я. В. Храпунової [140] запропоновано

розглянути поняття інституційного планування, під яким розуміють «…процес

формування і застосування таких правил і порядків суспільного, в першу чергу

економічного розвитку, які, відповідаючи об’єктивним реаліям і

закономірностям сучасних тенденцій, дозволяють оптимізувати відносини між

різними соціальними групами суспільства, інституціональними секторами

економіки, видами діяльності тощо, зменшуючи гостроту протиріч, досягаючи

компромісу та ефективної взаємодії структуроутворюючих елементів системи,

як на міжнародному, так і на національному (регіональному) рівнях». При

цьому проведений авторами аналіз сучасного стану статистичного забезпечення

процесу стратегічного інституційного планування розвитку економіки України

дозволив зробити висновок про необхідність створення відповідної

комплексної системи, яка б відповідала вимогам ринкової економіки та

включала такі елементи, як: науково обґрунтовану систему статистичних

показників і методологію їх розрахунку; систему статистичного спостереження;
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систему методів і моделей статистичного аналізу; сучасну технологію збору,

обробки, накопичення та представлення статистичної інформації.

Інституційні зміни в сучасній економіці нашої країни та, відповідно, її

окремих галузей неможливо розглядати без їх взаємозв’язку з політико-

економічними орієнтирами України. Так, на думку авторів роботи [28], в

умовах, коли соціально-економічний розвиток продуктивних сил і регіонів

нашої держави знаходиться під все зростаючим впливом євроінтеграційних

процесів, поглиблення останніх у поєднанні з відкритістю економічних

процесів і підвищенням рівня експортоорієнтованості вітчизняної економіки не

може не супроводжуватися загостренням конкуренції як на внутрішньому, так і

на зовнішньому ринках. З огляду на це все більш значущими та водночас

такими, що потребують постійного коригування, стають механізми

регулювання соціально-економічного розвитку. При цьому інструментом

адаптації цих організаційно-економічних механізмів до стохастичних змін

зовнішнього середовища економічних систем мікро- та мезорівнів у контексті

євроінтеграційних процесів слід вважати відповідні інституційні реформи, які

потребують адекватного регулятивного впливу, в тому числі й на галузевому

рівні.

В рамках дослідження трансформаційних особливостей інститутів

власності та державного управління [100, с. 97] зазначається,  що в Україні як

країни з тягарем радянських традицій структурування формальних правил

супроводжується досить активним розвитком неформальних правил, і, врешті –

високим рівнем тіньової економіки, корупції та, відповідно, недовірою

населення до дій державної влади. «Існування в суспільстві формальних

(публічних) правил, які продукують засоби масової інформації, з одного боку, і

неформальних правил, на які повинні зважати всі суб’єкти господарювання у

своїй діяльності – з іншого, складає вихідні засади формування інституційних

пасток у взаємодії держави і бізнесу». Як наслідок, у суспільстві спричиняється

«…високий рівень невизначеності, дуалізм норм, персоналізація економічних і

особливо фінансових відносин, виникнення різного роду суперечностей між
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економічним, політичним і соціальним розвитком українського суспільства».

Також підкреслюється, що досліджувані інституційно-функціональний,

галузевий і регіонально-муніципальний вектори розвитку країни є підґрунтям

для аналізу взаємодії влади і бізнесу у вигляді державно-приватного

партнерства. Такий погляд є релевантним для представленого нижче аналізу

вказаної форми взаємодії в рекреаційній галузі в Україні.

Автор роботи [185] Н. В. Петришина підкреслює трансформаційний

характер вітчизняної економіки, який виявляється в якісних фундаментальних

рисах суспільного життя в Україні. При цьому зазначається, що трансформація

якісних характеристик економічної системи розкривається в її виході за межі

стабільного функціонування та перехід до нерівноважних станів, кількісні та

якісні зміни яких мають різну інтенсивність і спрямованість: «трансформація –

це складний процес перетворення економічної системи, який передбачає

кількісні та якісні зміни складових системи та сфер суспільного життя».

Окрім того, автор роботи переконана, що «найбільшою помилкою

пострадянської ринкової трансформації було зниження ролі держави в

економіці»; на її думку, кейнсіанська модель за часів післявоєнного

економічного становлення доводила позитивну роль присутності держави в

процесах економічного розвитку. При цьому, проте, наголошується на тому, що

державне втручання має об’єктивні межі, обумовлені необхідністю надання

ринковому середовищу певної свободи, без якої ринок власне втратить свою

сутність. На наш погляд, такий погляд є доцільним для сучасного стану

розвитку вітчизняної рекреаційної галузі, що не має такого значущого

зовнішньоекономічного чинника, як у часи тотальної післявоєнної кризи, проте,

має соціально-орієнтовану природу, яка повністю виправдовує необхідність

обережного державного втручання у функціонування ринку рекреаційних

послуг.

У роботі [338] її автор Л. О. Шпак вважає, що ефективність економічного

регулювання туристично-рекреаційного комплексу на територіальному рівні

потребує пошуку, впровадження та адаптації до конкретних зовнішніх умов
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функціонування відповідної економічної системи, інноваційних інструментів і

методів прийняття управлінських рішень. «Беручи до уваги підвищений ступінь

складності та структурного різноманіття елементів і підсистем туристично-

рекреаційного комплексу …, виникає необхідність використання резервів,

закладених у модернізації процесу економічного регулювання туристично-

рекреаційного комплексу».

Автор роботи [274] О. П. Тищенко вбачає негативні тенденції, що

спостерігаються у курортно-рекреаційній сфері України, в послабленні

державних важелів впливу на процес регулювання її розвитку. В якості

аргументації вказаного погляду автор наводить такі чинники: застарілість

законодавчо-нормативної бази; ліквідація центрального органу управління як

окремої профільної структури; відсутність розробленої та затвердженої

стратегії, системи прогнозування та моніторингу розвитку курортно-

рекреаційної галузі. Все це призводить до відсутності системності в державній

політиці, а також наявних проблем збоку відповідних територіальних органів

управління. «Орієнтація останніми роками лише на ринкові регулятори у сфері

курортно-рекреаційної діяльності…, виявилася неефективною і такою, що веде

до згортання обсягів послуг, що надаються, погіршення їх якості та до

звуження можливостей населення щодо оздоровлення, лікування, реабілітації,

профілактики захворювань а, отже, до втрат, через зниження працездатності

фахівців та робітників, в інших сферах економіки».

Також справедливо зазначається, що курортно-рекреаційна сфера в

умовах децентралізації управління національною економікою може стати

суттєвим джерелом поповнення доходної частини місцевих і регіональних

бюджетів за рахунок сплати податків суб’єктами рекреаційного бізнесу.

Чинником, який би уможливив цю ідею, є створення організаційно-

економічного механізму державно-приватного партнерства у сфері курортно-

рекреаційної діяльності. На наш погляд, указана форма взаємодії держави та

рекреаційного бізнесу могла б поширитися також і на інші споріднені підгалузі,

зокрема, проведення масових спортивних заходів чи тематичних екскурсій, у
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тому числі й із залученням об’єктів природно-заповідного фонду чи садово-

паркового мистецтва, а також у поєднанні з багатою, проте майже не

використаною в рекреаційному напрямку історико-культурною спадщиною

України.

На думку автора роботи [245], інституційне середовище розвитку

рекреаційного господарства в нашій країні включає такі інститути, як інститут

держави, інститут права, інститут власності, інститут громадянського

суспільства та міжнародні інститути, діяльність яких прямо пов’язана з

рекреацією. Крім того, вчений пропонує в складі інституційного забезпечення

формування організаційно-управлінської структури рекреаційної галузі такі

елементи вказаного забезпечення щодо: екологічно-збалансованого

природокористування на рекреаційних територіях; стимулювання інноваційної

діяльності у сфері оздоровлення, лікування та рекреації; розбудови

рекреаційно-туристичної інфраструктури на рівні міжнародних стандартів;

підвищення кваліфікації працівників рекреаційної галузі; стимулювання

соціально-економічного розвитку територіальних рекреаційних систем.

Згідно з думкою авторів роботи [333] Г. С. Шевченко та С. Г. Шевченко,

«численність завдань, які ставляться вітчизняному туризму, повинні бути

відображені у протуристичній політиці держави… Необхідною є згуртована

система економічних, правових і організаційних інструментів, яка призначена

для реалізації цілей, поставлених перед туризмом, особливо у випадку країни з

таким рівнем суспільно-господарського розвитку, як Україна і процесом

трансформації до ринкової економіки, який триває впродовж чотирнадцяти

років, заангажованість держави мусить бути набагато більшим». На думку

вчених, така постановка вирішення проблеми обумовлена специфікою

сучасного стану вітчизняного туристичного господарства, а саме: значним

роздрібненням суб’єктів турбізнесу, питаннями інфраструктурного розвитку,

інвестиційними ризиками тощо. Зрозуміло, що необхідна зовнішня допомога,

зокрема, збоку Європейського Союзу, оскільки вказані проблеми потребують

комплексного вирішення та, відповідно, значних фінансових інвестицій, які



52

наразі та у найближчому майбутньому відсутні в Україні. На наш погляд,

ураховуючи те, що рекреація є одним із найважливіших мотивуючих чинників

здійснення подорожей, пропозиції, зазначені вище, слід поширити й на

рекреаційну галузь, яка, власне, разом із галуззю туристичною формально і

неформально утворює спільну сферу задоволення рекреаційно-туристичних

та / або туристично-рекреаційних інтересів і потреб.

Як зазначають П. С. Покатаєв і Ю. Ю. Гурбік у роботі [197], основними

напрямами державного регулювання інвестиційної діяльності в цій сфері

повинні бути: підтримка розвитку мережі рекреаційно-туристичних

підприємств, їх реконструкція й удосконалення; розширення сфери

застосування й різноманітності рекреаційно-туристичних послуг з урахуванням

підвищення їх конкурентоспроможності та якості; створення нових об’єктів і

модернізація існуючих об’єктів інфраструктури рекреаційно-туристичної

сфери; формування сучасних моніторингових, природозахисних, екологічних та

інформаційно-маркетингових служб; відновлення, збереження та охорона

рекреаційно-туристичного та природного потенціалу; проведення системи робіт

за підтримки держави щодо виявлення та визначення територій, де розташовані

рекреаційно-туристичні ресурси (наприклад, лікувальні грязі, мінеральні води,

археологічні пам’ятки тощо).

У контексті дослідження інституційної обумовленості інноваційних

процесів у доповіді «Інноваційна Україна 2020» [99, с. 22] зазначаються

чинники активізації реального сектора вітчизняної економіки в напряму її

поступового зростання, – всупереч кризі, яка обумовлена, по-перше,

нестабільністю в світовій економіці, що й досі не може вирівнятися, починаючи

з 2007 року, та по-друге, відсутністю реальних реформ економіки України, – а

саме: стабілізація макроекономіки, що забезпечить, передусім, кредитний

рейтинг держави та можливість доступу до належного зовнішнього

фінансування; структурні реформи якісно нового інституційного середовища з

метою підтримки підприємницьких ініціатив, а також формування нових більш

ліберальних правил гри як для економіки, так і суспільства загалом;
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дерегуляція, зокрема, в плані спрощення реєстрації та ведення бізнесу;

подолання корупції, забезпечення компетентності влади та підвищенням довіри

до неї; адміністративно-територіальна реформа, що орієнтована на підвищення

ролі територіальних органів влади й окремих громад у державному управлінні;

демонополізація бізнесу та власності тощо. «Уся сукупність названих

складових реформ, необхідних для України, в кінцевому своєму значенні

пов’язана з формуванням необхідного інституційного облаштування ринкового

середовища на ліберально-демократичних засадах, коли обмежуватиметься

свавілля влади та забезпечуватиметься функціонування якісного регуляторного

середовища, в якому існує можливість реалізації підприємницьких ініціатив та

вільного як входу на ринок, так і виходу з нього».

Повертаючись до питання про державно-приватне партнерство як форму

взаємодії та водночас регулювання в сфері рекреаційно-економічних відносин,

розглянемо певні особливості впровадження даного інституту в Україні. Так, у

роботі О. І. Лайка [128] задля інституційного забезпечення інвестиційно-

інноваційного розвитку Українського Причорномор’я пропонується механізм

державно-приватного партнерства з роздільним забезпеченням, який

складається з таких елементів, як: організаційна підтримка інвестиційних

проектів, їх інформаційне забезпечення, надання гарантій, допомога в

узгодженні дозвільної та установчої документації збоку локальних органів

влади, а також формування ними фонду гарантування і забезпечення

інвестицій; надання інвесторами фінансових ресурсів для проектів;

капіталізація ресурсів (нематеріальних активів і фінансових ресурсів) через

формування статутного капіталу інвестиційного проекту в прибутки та врешті

отримання дивідендів. При цьому зазначається, що для подальшого

економічного розвитку «…необхідна державна підтримка інвестиційно-

інноваційного процесу в непрямій формі, тобто шляхом застосування

податкових преференцій, схем партнерства на взаємовигідних умовах».

В роботі О. К. Афанасьєвої [11] досліджується інституційне середовище

державно-приватного партнерства на прикладі морських портів України.
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Слушно зазначається, що за сучасного стану вітчизняної економіки процес

державно-приватного партнерства пов’язаний із іноземними інвестиціями. При

цьому проблеми, що чинять супротив системному формуванню інституційного

забезпечення та в результаті ефективній реалізації державно-приватного

партнерства автор вбачає у такому:

– відсутність повної законодавчої та нормативно-правової бази щодо

державно-приватного партнерства;

– відсутність спеціальних органів виконавчої влади, що займаються

питаннями державно-приватного партнерства;

– нерозвиненість фінансово-економічних інститутів, які забезпечують

інвестування та гарантування приватних інвестицій;

– недостатня кількість незалежних організацій, які здійснюють

експертизу проектів і надають відповідні консультаційні послуги.

На думку авторів роботи [126], розвиток підприємств рекреаційної галузі

на основі формування інститутів державно-приватного партнерства, таких як

концесійний і орендний режими, рекреаційні кластери, уможливить

забезпечення таких напрямів розвитку галузі: розширення спектру

рекреаційних послуг задля збільшення кількості рекреантів і підвищення рівня

капіталізації використання рекреаційних ресурсів; детінізацію рекреаційного

підприємництва через використання органами влади різноманітних фінансових

преференцій для суб’єктів сільського туризму; збільшення замовлення для

суміжних галузей, зокрема, сільського та лісового господарств, харчової

промисловості, транспорту та ін. у зв’язку з підвищенням попиту на

рекреаційні послуги та, відповідно, збільшенням їх пропозиції, а також

покращенням доступності рекреаційного продукту тощо.

У роботі [179] розкрито таку специфічну форму державно-приватного

партнерства, як аутсорсинг функцій органів державної влади, сутність якої

полягає в тому, що місцева влада укладає з приватними або неурядовими

організаціями договір про надання адміністративно-управлінських функцій на

конкурсній основі. При цьому за державою залишається функція контролю за
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діяльністю такої організації щодо того, як вона керує державною власністю.

Загалом «запровадження нової системи, що надає приватному сектору

можливості на рівних із державними організаціями керувати громадськими

об’єктами та відкриває шлях ринковому принципу конкуренції, сприяє

підвищенню рівня менеджменту на громадських об’єктах та якості послуг, які

надаються населенню, що, в свою чергу, приводить до підвищення

ефективності діяльності державних об’єктів, зміни в кращий бік

співвідношення “витрати – результати”». Вчений зазначає, що державна

політика, що спрямована на створення сприятливих умов для інвестування та

захист внутрішнього ринку, визначає напрямки розвитку національної

економіки в її галузевому розрізі. Для посилення дієвості такої політики слід

застосовувати такий інструментарій, що створює додаткову мотивацію

суб’єктів господарювання та, відповідно, складається з таких складових, як:

пільгове кредитування та пільгове оподаткування, державна підтримка щодо

просунення вітчизняної продукції на зовнішні ринки та ін.

На думку Н. Л. Шлафман [337], якщо порівнювати проекти державно-

приватного партнерства з проектами традиційними, то переваги перших із них

полягають у такому:

– гнучкість проектів державно-приватного партнерства, яка дозволяє

партнерам в індивідуальному порядку вести переговори про цінову політику та

місця розташування конкретних об’єктів для ведення економічної діяльності;

– прозорість проектів державно-приватного партнерства, яка дозволяє

партнерам із достатньою точністю визначати обсяги коштів громадян і напрями

їх раціонального використання;

– діапазон розподілу витрат, який є достатньо широким для

фінансування державних завдань щодо інфраструктурних питань.

Автор також зазначає, що «масштабний досвід перерозподілу прав

власності між державою і приватним бізнесом мається в так званих секторах

суспільних послуг», що є також і релевантним питанням інфраструктури

рекреаційної галузі. Крім того, підкреслюється важливість урахування
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можливостей розвитку державно-приватного партнерства на всіх рівнях

державного управління та реалізації конкретних програм: від рівня

національної економіки – до рівня економіки міста чи району. Такий підхід

дозволяє скоротити участь держави у забезпеченні та створенні суспільних

послуг на користь приватного бізнесу та за підтримки неурядових організацій.

Але напрями організації регулюючої діяльності держави повинні залишатися

незмінними; передусім, це: розробка стратегії та принципів формування

взаємовідносин бізнесу та держави, що виражає інтереси суспільства;

формування інституційного середовища для розробки та реалізації проектів

державно-приватного партнерства, а також розробка конкретних механізмів їх

регулювання.

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, в довгостроковій

перспективі соціально-економічна ситуація може повернути на краще лише за

умови інституційних змін у державі та, відповідно, їх регулювання. В нашому

розумінні, саме необхідність та особливості регулювання інституційних змін у

рекреаційній діяльності є тим концептуальним ядром, яке формує теоретико-

методологічний базис прогнозування розвитку рекреації як соціально-

економічної сфери національної економіки (рис. 1.3) [315].

На думку одного з піонерів нової інституційної економіки Д. С. Норта

(D. C. North) [423, с. 3–4], інститути як «правила гри» в суспільстві більш

формально є «…створеними людиною обмежувальними рамками, що

організують взаємовідносини між людьми… Інститути зменшують

невизначеність, структуруючи повсякденне життя». З метою виокремлення в

об’єкті  дослідження інституційної теорії  складової, що за певних умов є більш

динамічною, як в сенсі своєї мінливості, так і в сенсі її впливу на економіку  та

суспільство (тобто інституційні зміни в плані зміни економічних інститутів

можуть проходити досить швидко [165, с.29–30], як це відбувається в ситуації

антагоністичних конфліктів і національних революцій) звернемо увагу на

наступне положення. Серед дослідників-інституціоналістів є прихильники

погляду,  згідно з  яким слід  вирізняти  правила  поведінки, за які  відповідають
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Рис. 1.3. Теоретико-методологічний базис прогнозування розвитку
рекреації як соціально-економічної сфери національної економіки

так звані інституції, та інститути, які є механізмами, яким властиві такі ж

ознаки як й інституціям, а також які є засобом переходу правил у власне

поведінку (наприклад, у роботі [104]): на рис. 1.3 – трансформація «інститут –

механізм – система»; в контексті даного дослідження – «соціально-економічні

інститути, за допомогою яких задовольняються рекреаційні потреби, –

механізми управління національною економікою та, зокрема, її рекреаційною

галуззю, – система прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації».
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В центрі рисунка 1.3 – поняття рекреації, представлене з соціально-

економічного погляду. Слід зазначити, що дане поняття близьке до поняття

туризму, проте різниця між ними існує, і вона є суттєвою. Так, на думку

Н. О. Кравченко [118], під рекреацією розуміється «…одна з форм дозвілля,

суспільне явище, пов’язане з відтворенням і розвитком фізичних, психічних,

духовних та інтелектуальних сил людини, що відбувається в місцях, які можуть

бути використані для цих цілей в межах населеного пункту, що є місцем

проживання відпочиваючих, так і поза ним». В той же час туризм не

обов’язково є засобом відновлення сил людини; принаймні при його визначенні

акцент уваги ставиться на перебуванні людини (туриста) за межами постійного

проживання (і не обов’язково мета – відновлення сил, наприклад, як при

діловому туризмі); при визначенні рекреації акцент уваги – на відновленні сил,

оздоровленні, комфортному використанні дозвілля рекреанта.

1.2 Визначення взаємозв’язків підсистеми «рекреація» в системі

управління національною економікою

Поряд із актуалізацією питань інституційного забезпечення, а також

необхідності регулювання соціально-економічних змін, станом на сьогоднішній

день не вщухає увага науковців до загальнонаціонального рівня проблем

економіки. При цьому беззаперечним є те, що зростає кількість різноманітних

чинників, які в умовах кризи та невизначеності не просто здійснюють

відчутний вплив на макроекономіку в нашій країні, а вносять певний хаос як у

внутрішні процеси, ускладнені передусім соціальною компонентою, так і в

питання управління національною економікою. І однією з найбільш

«кричущих» сфер, що потребує упорядкування своїх складових, а також

взаємозв’язків між ними та взаємовідносин із усіма іншими сферами

національної економіки є рекреація. З огляду на це, на нашу думку,

застосування системного підходу дозволить упорядкувати моменти, пов’язані з
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визначенням сьогоднішнього статус-кво соціально-економічної сфери

відпочинку посеред інших сфер суспільного розвитку. Також указаний підхід

дозволить визначити головні напрями подальших науково-прикладних

досліджень рекреаційних питань у контексті вдосконалення управління та

розвитку національної економіки.

Питання, що присвячені з’ясуванню ролі та місця рекреації в соціально-

економічних процесах і системах на макрорівні, зокрема, через застосування

системного підходу, мають надійне теоретико-методологічне підґрунтя. Так, у

статті [244] проводиться теоретичний аналіз територіальної рекреаційної

системи як «природно-соціо-господарської системи». В роботі [74] розглянуто

туристику як систему, а також систематизовано чинники туристсько-

рекреаційної діяльності. В доповіді [475] розкривається туризм як відкрита

динамічна система; проведено аналіз економічних і соціально-демографічних

елементів даної системи. В роботі [392] використано системний підхід як

інструмент для підтримання рішень в рамках політики розвитку туризму. В

дослідженні [53] зображено структуру сфери туризму та рекреації, зокрема, в її

кластерній формі. Автор дослідження [484] застосовує системний підхід при

аналізі взаємозв’язків між сталим туризмом, спортом і державною політикою.

Методологічні принципи організації рекреації на рівні основної ланки

економіки до ринку викладені в роботі [169], де, зокрема, розглядаються

взаємозв’язки між ринком оздоровчих послуг і структурою національної

системи охорони здоров’я, а також між національною рекреаційною

інноваційною системою та суб’єктами ринкової економіки. В роботі [270]

висвітлені теоретико-методологічні засади рекреаційного природокористування

з еколого-географічного погляду тощо.

Водночас із управлінських позицій, поєднаних із системним підходом,

погляд на рекреацію як галузь національної економіки та територіальне

соціально-економічне явище потребує додаткового аналізу на теоретичному

рівні.
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З огляду на вищезазначене існує необхідність теоретико-методологічного

обґрунтування взаємозв’язків між рекреацією та іншими компонентами в

системі управління національною економікою.

Фундаментом для проведення конкретних досліджень, у яких

застосовується системний підхід, є загальна теорія систем як класична теорія,

авторство якої належить Л. фон Берталанфі (L. von Bertalanffy). В ході еволюції

даного підходу з’явилися нові напрями, більш цінні в їх методологічному

значенні для проведення відповідної дослідницької практики на їх основі.

Йдеться про такі напрями як теорія ігор, факторний аналіз, теорія графів тощо.

Математично система може бути представлена через певну множину та

кількісний підрахунок можливих ступенів свободи для взаємодії в даній

множині [352].

Л. фон. Берталанфі визначив систему як сукупність чи комплекс

«елементів, які взаємодіють» [361, с. 38, 91], а також як «організовану

комплексність» (organized complexity) [361, с. 19, 34].

Ще один із творців теорії систем нобелівський лауреат Г. А. Саймон

(H. A. Simon) у центрі дослідження складних систем розглядає ієрархію

(hierarchic), під якою розуміє «систему, що складається зі взаємопов’язаних

підсистем, кожна з яких зі свого боку є ієрархічною, поки ми не досягнемо

найнижчого рівня елементарної підсистеми» [456, с. 468].

На думку автора системно-функціонального підходу П. К. Анохіна,

недоліком традиційного застосування терміну «система» є те, що не вказується

критерій, за яким упорядковані елементи в тій чи іншій системі. При цьому

«…найбільш характерною рисою системного підходу є те, що в дослідницькій

роботі не може бути аналітичного вивчення якого-небудь об’єкта без його

точної ідентифікації у великій системі… Зі стратегічного та практичного

поглядів дослідник повинен мати передусім конкретну концепцію системи»

[4, с. 20].

Досліджуючи класичні визначення системи, вчений робить наступний

висновок: «…взаємодія, взята в її загальному вигляді, не може сформулювати
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системи з “множини компонентів”. Відповідно, й усі формулювання поняття

системи, що ґрунтуються тільки на “взаємодії” та на “впорядкуванні”

компонентів, є самі по собі неспроможними… Повинен бути конкретний

чинник, який «упорядковує систему» [4, с. 32].

Одним із перших, хто в нашій країні почав досліджувати соціально-

економічні явища шляхом застосування системного підходу, був

Б. С. Українцев [280]. В контексті розуміння феномену управління, – тобто в

чому полягає сутність не просто системи, а системи управління, – цей вчений

пов’язує його із взаємодією матеріальних систем і з взаємодією різних

організованих матеріальних утворень: того, що керує і того, ким керують. Поза

взаємодією матеріальних систем управління виникнути не може. «Процес

управління полягає в тому, що те, що керує, контролює те, ким керують і

своїми впливами спонукає останнє змінювати свої параметри для досягнення

певних результатів. Зі свого боку те, ким керують, сприяє функціонуванню

того, хто керує, впливаючи на нього та змінюючи деякі його параметри».

Здійснення таких взаємовпливів відбувається в рамках самокерованої системи,

що власне й складається з двох підсистем: тієї, що керує і тієї, що сприймає

керування. При цьому зазначається, що «витрати матеріальних ресурсів на

процес управління виправдані в тих випадках, коли вони менші за витрати, що

спрямовані на досягнення тим, ким керують, результату, що зумовлений тим,

хто керує» [280, с. 33].

Система управління національною економікою, а також рекреаційна

галузь в контексті її функціонування та управління, що в даному дослідженні

розглядається як одна з її підсистем, є соціальними (більш конкретно –

соціально-економічними: головний елемент – люди) системами, що традиційно

відносяться до природних систем. Звернення уваги на цей на перший погляд

очевидний факт має важливе значення, і тут необхідне наступне уточнення:

системи управління економікою та соціальними процесами є природними

самокерованими системами. Сутність самокерованості полягає в тому, що при

взаємодії відповідної системи із зовнішнім середовищем вона переходить від



62

менш імовірнісних до більш вірогідних станів (найбільш вірогідним станом є

загибель системи). Для того щоб процес самокерування не переривався,

самокерована система повертається до малоімовірнісних станів за допомогою

енергії зовнішнього середовища.

Теоретично оцінити вказані процеси пропонується за допомогою ентропії

– міри хаосу та негентропії – міри порядку в системі. «Ми занурені у життя, де

світ у цілому підпорядковується другому закону термодинаміки: хаос

збільшується, а порядок зменшується… В світі, де ентропія в цілому прагне

зростання, існують місцеві та тимчасові острівки ентропії, що зменшується, і

наявність цих острівків надає можливість… доводити наявність прогресу»

[483, с. 36].

На думку авторів роботи [15, с. 13–14], будь-яка економічна система за

своїм конкретним змістом пов’язана з відносинами у сфері виробництва

матеріальних благ, із їх розподілом і споживанням. Соціально-економічні

системи мають низку специфічних особливостей, що обумовлюють певні їх

властивості. На рівні країни економічна система охоплює всі галузі

національного господарства, що знаходяться в тісному зв’язку з чинниками

науково-технічного прогресу, культури, освітянськими процесами, охороною

здоров’я, суспільними явищами. Тому об’єктами в контексті дослідження

економічних систем можуть бути будь-які елементи промислового і

сільськогосподарського виробництва, торгівлі, фінансування,

адміністративного та автоматизованого управління, транспорту,

обслуговування населення, зокрема, надання рекреаційних послуг тощо. Для

економіко-виробничих систем характерно переміщення ресурсів в просторі:

сировина постійно подається в райони виробництва, а продукція – від

постачальника до споживача; люди здійснюють поїздки до місця роботи і

відпочинку. Якщо розглядати окремі елементи певної економічної системи, то

неважко побачити певну спільність в їх функціонуванні, що виявляється,

зокрема, в надходженні деякої кількості певних ресурсів у систему, їх затримці

на якийсь проміжок часу і переході до іншого елементу. В рекреаційних
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економічних системах описані взаємозв’язки посилюються наявністю

соціальних елементів, які за своєю роллю в досягненні такою системою своєї

мети не поступаються її економічним елементам.

Згідно з дослідженнями економічних і пов’язаних із ними суспільних

питань із погляду системного підходу, які викладені в роботах [19; 20; 80; 93;

147; 163, с. 9–10; 279; 318; 342; 367; 380; 403; 414; 482], розвиток певної

складної соціально-економічної системи є процесом її самоорганізації та

функціонування у формі чергування типів соціальної та економічної організації

суспільства. Для сучасних соціально-економічних досліджень характерним є

підхід, при якому пошук рішення відповідних проблем здійснюється на основі

аналізу парного співвідношення «держава – ринок». Критика цього підходу

полягає в тому, що ефективний ринок розглядається лише як елемент сучасної

соціально-економічної системи, головною характеристикою якої є її соціально-

орієнтований характер. Макромасштабним компонентом, взаємодія якого з

державою породжує масу проблем. виступає не ринок, а економіка в цілому.

Тому коректним є також підхід до аналізу соціально-економічних систем із

акцентом уваги на співвідношення «держава – економіка». Ці два феномена

життєдіяльності соціуму можна трактувати як системи взаємозалежні, але

зовнішні по відношенню один до одного. При цьому специфіка їх взаємодії

обумовлена тим, що на відміну від інших інститутів суспільства держава

виступає і як суб’єкт економіки.

Таким чином, на основі методологічного принципу іманентності державі

економічних, а тим більше соціальних функцій можна здійснювати аналіз

коеволюції держави та економіки (особливо її соціально-орієнтованої сфери,

що включає, зокрема, рекреацію) як двох підсистем суспільства. Серед

економічних функцій держави, які прийнято вважати класичними, часто

першою називають організацію в сенсі впорядкування єдиного безпечного

економічного простору, в межах якого функціонує виробництво суспільних

благ і послуг (зокрема, йдеться про поняття «рекреаційного простору», яке,

проте, в даному випадку має не тільки економічний, а взагалі
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трансдисциплінарний багатоаспектний зміст). Інші функції держави пов’язані з

еволюцією ринкових відносин і являють собою забезпечення свободи

підприємництва, стимулювання ділової активності, контроль і підтримку

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів тощо. Сучасне постіндустріальне

суспільство вимагає від держави виконання функцій зростання рівня

соціального захисту, формування і підтримки наукових досліджень і необхідної

освіти в суспільстві, а також забезпечення задоволення рекреаційних потреб.

На думку автора роботи [272] Н. Є. Терьошкіної, в системі управління

національною економікою одним із ключових є питання щодо структурної

перебудови економіки України в напряму досягнення міжнародного рівня

показників конкурентоспроможності та організації економічної безпеки; для

цього вкрай необхідне впровадження реалістичної державної інноваційної

стратегії, підґрунтям якої є розвиток техніко-технологічної бази виробництва,

позитивні зрушення в його структурній організації завдяки впровадженню

інновацій, що уможливить зниження витрат. В якості основної мети

інноваційної стратегії на державному рівні автор визначає «…забезпечення

високого рівня добробуту населення, прискорене розроблення й освоєння нових

товарів і послуг, що володіють високими показниками

конкурентоспроможності на світовому ринку, переважне застосування

сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- і ресурсоощадних виробництв,

закріплення міцних геополітичних позицій держави».

В роботі [295] її автор Ю. М. Чайка проводить аналіз підсистем механізму

розвитку національної економіки нашої країни та, зокрема, робить такі

висновки, що в певному розумінні можуть бути розглянуті в призмі економіко-

рекреаційних відносин, а саме:

структура національної економіки України є сукупністю

взаємопов’язаних і взаємодіючих таких типів структур: по-перше, галузевої,

секторної, регіональної, – структур, які представляють пропорції агрегованих

суб’єктів національної економіки – відповідно, галузей, секторів і регіонів (в

контексті аналізу рекреації нас цікавить, передусім галузева структура, що
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традиційно для рекреаційної галузі розглядається в територіально-галузевому

розрізі); соціально-економічна, організаційно-економічна та технологічна, –

структури, що відображають відповідні відносини, що виникають між

суб’єктами економіки (в контексті дослідження такого складного об’єкту як

рекреація, а також із огляду на характер сьогоднішніх проблем у сфері

рекреації, – доцільно вивчати відповідну структуру, що поєднує принаймні три

типи відносин, а саме: організаційно-соціально-економічні відносини);

відтворювальна структура характеризує участь певних суб’єктів національної

економіки у відтворювальному процесі (рекреація власне як явище обумовлена

необхідністю відтворення людського капіталу, а через нього – взагалі

економіки. Досліджуючи рекреацію, ми йдемо далі, ніж традиційний аналіз

«споживання – виробництво – обмін – розподіл – перерозподіл»: ми вивчаємо

процеси, що виходять за межі економіки та забезпечують вказані взаємозв’язки,

– простими словами, без людини, що відпочила та набралася сил, фізично

готова та психоемоційно мотивована до подальшої продуктивної праці, –

неможлива сучасна економіка, з її шаленим темпом, стохастичністю та

багатофакторністю);

основне протиріччя, яке характеризує спосіб функціонування

національної економіки, як відомо, обумовлене суперечностями між потребами

та інтересами індивідів і суспільства та здатністю виробництва їх задовольнити;

це протиріччя є рушійною силою структурних (інституційних) змін. В даному

сенсі рекреація розглядається, передусім, не з погляду існування відповідних

потреб суспільства у відпочинку, а з погляду інтересів ефективного

забезпечення процесів задоволення економічних потреб (як бачимо, питання

виходить за рамки суто економічної дискусії та спричиняє нове протиріччя, а

саме між потребами людей у здоровому та розміреному житті, що немислиме

без відпочинку та оздоровлення тощо, з одного боку, та матеріальними та

іншими економічними потребами, що все більше зростають, з іншого боку).

На думку А. С. Філіпенка, автора роботи [285], «особливість вітчизняної

альтернативи чинній економічній системі полягає в необхідності здійснення
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трансформації в напрямі народної, солідарної економіки на двох головних

щаблях – макро- та мікрорівнях. Народна економіка охоплює цілісне

національне господарство як систему, солідарна – окремі первинні сектори,

ланки, осередки (народні підприємства, кооперативи, фермерські господарства,

асоціації, неприбуткові організації, волонтерські об’єднання тощо). Народна,

солідарна економіка спирається на три основоположних принципи: народний

світогляд, народний суверенітет та солідарність». На наш погляд, ідея народної

економіки посилює значущість дослідження в тому числі й рекреації як

соціально-економічного явища, що відповідає сучасним уявленням про гуманне

ставлення до людини та працелюбного народу, що прагне гідного майбутнього.

Поряд із питанням інституційних змін у сфері рекреації як підсистеми

національного господарства, а також узагалі економічних трансформацій та їх

регулювання постає питання модернізації національної економіки. Зокрема, в

роботі [134, с. 32–34] зазначається, що «з системного погляду, процес

модернізації національної економіки можна розглядати як взаємодію суб’єкта і

об’єкта управління. Об’єктом проекту модернізації є процеси розвитку

національної економіки. У формуванні проекту модернізації бере участь

широке коло суб’єктів: органи державного управління і місцевого

самоврядування, що утворюють систему влади і мають відповідну

компетенцію, повноваження та несуть відповідальність стосовно реалізації

стратегічних рішень; громадські об’єднання, підприємницькі структури,

наукова спільнота, вищі навчальні заклади, населення, які є носіями певних

соціально-економічних, екологічних інтересів».

Зазначається, що національна економіка є внутрішнім середовищем

вказаної системи; поряд із її зовнішнім середовищем, яке формують

географічні, політичні, економічні, соціальні, демографічні, екологічні та інші

зовнішні по відношенню до національної економіки чинники, що впливають на

її функціонування та розвиток, а також інші інституції, з якими вона вступає в

безпосередні чи опосередковані взаємовідносини. Тобто зовнішнє середовище

розглядається в площині їх прямого (економічні контрагенти: постачальники,
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споживачі, конкуренти; органи влади, громадські організації тощо) та

опосередкованого (всі інші чинники та інституції) впливів на національну

економіку. Остання за допомогою регулятивних механізмів може не тільки

враховувати та протидіяти, а також коригувати та формувати певні чинники

зовнішнього середовища. Слід зазначити, що рекреація як підсистема

національної економіки, з огляду на свою глибинну просоціальну сутність має

дещо специфічну структуру чинників зовнішнього середовища (за критерієм

прямого / опосередкованого впливу) порівняно з іншими економічними

галузями.

Для глибшого розуміння сутності рекреації саме як галузі національної

економіки розглянемо питання функціонування галузі як такої в складі

економіки, а саме як цілісного процесу господарської діяльності, що

спрямований на задоволення певних потреб суспільства в товарах і послугах.

Ця діяльність пов’язана з таким [32, с. 4–6]:

– зв’язки із зовнішнім середовищем:

- ринки: продукції; постачальників ресурсів, сировини та матеріалів;

праці; фінансів;

- взаємовідносини з регіональною та державною владою та

організаціями;

– управління власною діяльністю:

- забезпечення виробництва товарів і послуг у потрібних обсягах і

потрібної якості;

- управління фінансами;

- координація роботи всіх підприємств тощо.

Найважливішими елементами стратегічного управління є цілі і критерії їх

досягнення. Цілі галузі на певний період часу рекомендується структурувати у

вигляді п’яти груп цілей та критеріїв їх досягнення:

– ринкові цілі (критерії: частка ризику, обсяг продажів, зміна пропорцій,

пріоритетів в продуктовій політиці);

– виробничі цілі (критерії: обсяг і якість виробництва);
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– фінансово-економічні цілі (критерії: прибуток, рентабельність,

фінансова стійкість, приріст власності та ін.);

– соціальні цілі (критерії: рівень життя працюючих, зарплата, соціальна

захищеність тощо);

– інші цілі, пов’язані з розвитком пріоритетних напрямків, що

призводять до стратегічно важливих змін.

Для досягнення поставлених цілей розробляються заходи, кожен із яких

оцінюється за його внеском у досягнення поставлених цілей. Для того, щоб

оцінити потенціал галузі і, тим самим, потенційну можливість досягти

поставлених цілей, будується залежність «витрати – ефект» за кожним

критерієм.

В умовах світової фінансової кризи (а також її наслідків і, відповідно,

постійному квазікризовому стані світової економіки, а також низки

національних економік протягом 2008–2016 років, що відображається в тому

числі й на окремих галузях, особливо тих, які крім економічної виконують

також соціальну та інші функції в розвитку суспільства та задоволення потреб

населення; безумовно, до них відноситься й рекреаційна галузь) особливої

актуальності набуває посилення ролі держави в економічній сфері, спрямованої

на захист національних інтересів і вітчизняних ринків, як вважає автор роботи

[64] В. О. Дергачов. Відповідно, на думку вченого, «мистецтво політики

полягає в пошуку оптимальних для даного місця і соціального часу відносин

між протекціонізмом і лібералізацією, кінцевою метою є створення

ефективного економічного простору». Забезпечення ефективного виробництва і

стійкого попиту в країні неможливо без реформування усталеної системи

державного управління. Необхідно особливу увагу приділити подоланню

«…інституційної слабкості державного управління; здійснити політичну

структуризацію суспільства знизу (з опорою на власний народ, а не зовнішні

сили)». При цьому найбільш оптимальною економічною стратегією для

України, що сприяє збереженню та розвитку розпочатих ринкових відносин,

передусім, у рамках окремих територій, є перехід до професійного принципу
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управління економікою на кшталт фінської або ірландської антикорупційних

моделей. «У доктрині національної безпеки України повинен домінувати захист

суспільства від тіньових соціальних відносин у владі».

Початком українського економічного дива за умови створення

сприятливих умов для господарської діяльності – удосконалення податкового

законодавства та гарантованого захисту прав інвесторів, на думку авторів

роботи [260] В. М. Степанова та Д. В. Волошина, має і повинно стати

прикордонне співробітництво, в тому числі в сфері туризму та рекреації.

Станом на сьогоднішній день йдеться про «…необхідність виправлення

помилок минулих років, коли без прогнозування наслідків та попередження

представників бізнесу були скасовані вільні економічні зони і території

пріоритетного розвитку, що призвело до відтоку інвестицій і розчарування

західних партнерів».

На думку В. К. Симоненка [241], дерегулювання, що набуло поширення в

Україні з початку 1990-х років не є всесильним, і не слід державному

менеджменту відмовлятися від «розумного дирижизму». Державне

регулювання процесів у країні, на думку вченого, – це і є не що інше, як

визначення цілей розвитку суспільства. За такого підходу можливе відновлення

довіри людей до державної політики, що спрямована на покращення їх життя.

Головне ж у роботі влади – «…модернізація економіки, розвиток виробництва,

розширення внутрішнього ринку, створення високооплачуваних робочих місць,

податкове стимулювання матеріального виробництва».

Поряд із аналізом наведених вище галузевих особливостей рекреації,

доцільно розглянути питання, що висвітлює її пряму причетність до сфери

послуг. У роботі [269, с. 28–33] слушно підкреслюється той факт, що кожне

суспільство має певне господарство як його матеріальну основу. Суспільне

господарство є системою накопичених виробничих сил і засобів їх

функціонування та розвитку. Головна його мета – бути основою для

перманентного розширеного відтворення життєдіяльності суспільства. При
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цьому на макрорівні кожне господарство складається з двох сфер трудової

діяльності суспільства, а саме:

– матеріально-речове виробництво, що охоплює виробництво

споживчих вартостей, які на ринках представлені у вигляді товарів. Для даної

складової характерно те, що в ході виробництва праця уречевлюється в

матеріально відчутному продукті, який узагальнено можна представити або у

формі власне речовій, або у формі сил природи, спрямованих на службу

суспільству, зокрема, тепло, холод, вакуум, рух тощо;

– нематеріальне виробництво, або сфера послуг, де створюються

особливі споживчі вартості, що не є речовою субстанцією, проте мають

суспільне значення не менше, ніж продукція матеріального виробництва, а

саме: освіта, наука, охорона здоров’я, рекреація, готелі та ресторани – всі

галузі, що безпосередньо забезпечують і підвищують рівень життя населення.

У роботі Н. І. Хумарової [289] наводяться особливості ціноутворення в

сфері послуг, до якої, зокрема, відноситься туризм і рекреація, а саме:

– послуги туризму є кінцевим продуктом, який призначений

безпосередньо для споживання, тому ціни на послуги – це роздрібні ціни;

– стійкість попиту на туристичні послуги залежить від індивідуальних

особливостей людини, тому при встановленні цін на них слід враховувати

наступний психологічний момент: ціна не повинна викликати негативних

емоцій у потенційних покупців;

– процеси виробництва, реалізації та споживання послуг збігаються в

часі, тому в сфері послуг застосовується сезонна диференціація цін і тарифів;

попит на послуги туризму носить яскраво виражений сезонний характер;

– турпродукт у більшості випадків являє собою пакет послуг,

розрахований на групу людей. У неї входять як туристи, так і особи, що

супроводжують групу на конкретному маршруті. Чим більше чисельність

групи, тим нижче вартість туру в розрахунку на одну людину;

– туристичні послуги реалізуються як на внутрішньому, так і на

світовому ринках, тому при оцінці якості і стандартизації беруться до уваги
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міжнародні вимоги (детально – в роботі [263]), ціни встановлюються у вільно

конвертованій валюті;

– ціни на туристичні послуги повинні включати споживчі вартості, які

не приймають безпосередньо товарну форму (наприклад, національні парки,

історичні пам’ятники) або не є продуктами праці, а створені природою (гори,

водоспади тощо).

Рекреація відноситься до сфери економіко-соціальних послуг. І саме

соціальна складова рекреації, як й інших соціально орієнтованих галузей

національної економіки, перебуває станом на сьогоднішній день тяжкі часи в

нашій державі. В роботі В. І. Захарченка та ін. [87] зазначається, що Україна

лише формально проголосила себе «соціальною державою», але фактично

виділяються «…настільки мізерні асигнування на потреби соціального захисту

та підтримки, що вони жодним чином не можуть гарантувати людям достатню

забезпеченість і цивілізований спосіб життя».

Вчені зазначають, що Україна має специфічну модель соціальної

відповідальності, що пояснюється, передусім, із історичного погляду. Як

відомо, за часів планової економіки більшість підприємств мали в своїй

структурі та, відповідно, опікувалися так званою соціальною сферою, а саме:

лікарнями та поліклініками, школами та дитячими садками, будинками

відпочинку, будинками культури і палацами спорту для своїх співробітників та

їх сімей. Незважаючи на те, що економіки були побудовані та працювали за

кардинально різними організаційними та плановими підходами, аналогічні

процеси, пов’язані з соціальною інфраструктурою, відбувалися і в західних

країнах. Проте економіка останніх забезпечувала первинні потреби в житлі та

їжі, а корпорації взяли на себе функції із забезпечення освіти, розвитку

соціальної сфери та ревіталізації депресивних регіонів. В Україні

сьогоднішнього зразка мислення та практичні підходи керівників великих

підприємств фактично не змінилися з часів до 1991 року, тому й маємо картину

схожу, хоча, як правило, ще «жахливішу» ніж аналогічну за часів «соціалізму».

Коли ж підприємства з різних причин, як, наприклад, банкрутство, не в змозі
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опікуватися соціальною інфраструктурою, то її передають на баланс міських

рад.

При проведенні аналізу передумов розвитку антикризового управління

економіки нашої країни О. М. Кібік і В. О. Котлубай [108] визначають мету

даного управління як «…забезпечення збалансованого та сталого розвитку

країни, що передбачає створення умов ефективного економічного,

справедливого соціального, політичного розвитку». Цікаве зауваження авторів

полягає в тому, що криза розглядається як причина зміни тенденції

життєдіяльності економічної системи; «…порушення стійкості економічного

суб’єкта за умови реалізації ефективної антикризової стратегії може призвести

до суттєвого підвищення його конкурентоспроможності».

В роботі О. М. Котлубая [116] говориться про «…забезпечення

ефективного використання національного транспортно-транзитного потенціалу,

який історично та економічно притаманній Україні сфері міжнародного

розподілу праці, в якій власні ресурси використовуватимуться найбільш

ефективним чином і сприятимуть розвитку інших сфер національної економіки

та підвищенню добробуту людей».

У роботі [284] С. В. Філиппова та Р. Ю. Малік розглядають

особливостіформування кластерної стратегії туристсько-рекреаційного

комплексу на мезорівні. При цьому в центрі уваги вчених знаходиться питання

формування позитивного іміджу території, на якій формується кластер.

Водночас стримуючим чинником розвитку туризму на рівні території є

проблема безпеки, якою повинні займатися регіональні органи влади. «Завдяки

сприянню з регіональними органами влади кластерні структури зможуть

вирішувати питання поліпшення умов діяльності і захисту інтересів своїх

учасників. У своїй діяльності кластер створить оптимальну, спрощену і вигідну

систему доступу до фінансових (інвестиційних) ресурсів для своїх учасників і

партнерів».

Ураховуючи вище викладене, для розуміння ролі рекреації як підсистеми

в системі управління національною економікою (рис. 1.4) необхідне
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осмислення думки про те, що провідною тенденцією процесу самоуправління,

що не дозволяє системі саморуйнуватися, є відновлення її сил (тобто «рекреація

системи»). Також поряд із відновленням украй необхідним для життєздатності

системи є підтримання маловірогідних станів її елементів, що, як відомо, є

лейтмотивом провідної концепції розвитку людства – сталого розвитку.

Рис. 1.4. Схематичне відображення рекреації в системі управління
національною економікою

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
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Для пояснення нюансів підпорядкування рекреаційної підсистеми системі

управління національною економікою, яка зі свого боку є підсистемою

глобальної соціально-економічної мегасистеми, необхідне застосування так

званого ієрархічного підходу до розуміння складних систем. Зокрема,

важливим є з’ясування того, «якими конкретними механізмами сполучаються

між собою субсистеми при утворенні суперсистеми» [4, с. 43].

Погляд на систему як на систему управління надає можливість

конкретизувати характер впливу окремих функцій, які на рівні національної

економіки поєднуються взаємно з основними аспектами наукових досліджень.

Наприклад, функція прогнозування (рис. 1.4) [453], як правило, на рівні

управління національним господарством і його окремими галузями, зокрема,

рекреацією, асоціюється з державним прогнозуванням соціально-економічного

розвитку країни. Функція регулювання, в свою чергу, об’єктивується в таких

напрямах як: формування та реалізація регуляторної та антимонопольної

політики та відповідних регуляторів і важелів, розробка моделей державного

регулювання, державне регулювання інституціональних змін.

Функцію цілевизначення зі свого боку інтерпретовано схематично через

прогнозний граф досягнення мети функціонування національної економіки (та

досягнення цілей рекреаційної галузі) – рисунок 1.5 [328]. Зокрема, на рівні

цілей економічних секторів станом на сьогодні в Україні з її транзитивною

економікою превалює мета ІІ-го сектору (відповідно до табл. В.2 додатку В).

Суб’єкти рекреаційної діяльності представлені на рис. 1.4 як сукупність

елементів (агентів), які пов’язані між собою в один із наступних способів:

територіально-галузева взаємодія, кластерна взаємодія; міжрегіональна

взаємодія. Протягом останнього десятиліття все більше говорять про

рекреаційні та туристичні кластери, в яких поєднані прямо та опосередковано

зацікавлені суб’єкти господарювання туристично-рекреаційної галузі, а також

наукові установи, громадські організації тощо; при цьому принцип кластеру

полягає в тому, щоб учорашні конкуренти перетворилися на сьогоднішніх

співучасників, дії яких об’єднані спільною місією – задоволення на високому



75

якісному рівні потреб населення та окремих індивідів у відпочинку, подорожах,

оздоровленні  й  т. ін. Блок  вхідних  елементів  (рис. 1.4)  розкриває  сукупність

Рис. 1.5. Схематична інтерпретація функції цілевизначення через
прогнозний граф досягнення мети функціонування національної економіки (та

досягнення цілей рекреаційної галузі)

ресурсів і впливів, які надходять прямо у рекреаційну підсистему або ж через їх

трансформацію (чи в незмінному вигляді) в системі управління національною

економікою. На наш погляд, важливим є також момент узгодженості між

потоками ресурсів, які надходять до рекреаційної підсистеми. Передусім,

йдеться про природні та людські рекреаційні ресурси.

Для того щоб системний підхід мав переваги над іншими

методологічними підходами, в ньому необхідно визначити чинник, який

«…радикально обмежує ступені свободи компонентів, які приймають участі в

завданій множині» та форму, яку він набуває при дослідженні соціально-

економічних систем [4, с. 32]. Щоб система функціонувала, а тим більше

функціонувала ефективно, їй необхідний розвиток. Система розвивається –

прямує до певної мети, результату. При цьому рух системи у заданому

(запрограмованому) напрямку не є абсолютно раціональним: на певних

проміжках свого шляху система внаслідок впливу різних екзо- та ендогенних

чинників дещо відхиляється від заданого напрямку, проте завдяки

– пряма ієрархія цілей;
– непряма ієрархія цілей

– мета національної
   економіки;

– мета економічного сектора
(відповідно: І –
первинного, ІІ –
вторинного, ІІІ –
третинного);

– мета галузі одного з трьох
секторів національної
економіки;

GGIII

GI

GII

GI

GII

GII

GR
III

GII

GS

GH

GT

GR

– мета підгалузі (відповідно: R – відпочинок;
   T – туризм; H – лікування; S – спорт);
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зрівноваженню (постійному підтриманню, «повертанню на істинний шлях»),

що здійснюється відповідними органами державного регулювання, кут

відхилення не дозволяє системі остаточно змінити напрямок (рис. 1.6) [453].

Рис. 1.6. Схематичне відображення зрівноваженості розвитку
рекреаційної системи

Для прикладу, станом на 2014 рік ми можемо спостерігати відсутність

прогресу, проте й не наявність регресу в розвитку досліджуваної галузі

протягом попередніх п’яти років (табл. 1.6).

Таблиця 1.6
Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видом

економічної діяльності «мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» в Україні,
2010–2014 рр., у фактичних цінах; млн грн

У тому числіРік Випуск Проміжне
споживання

Валова
додана

вартість
оплата
праці

працівників

інші податки за
виключенням інших

субсидій

валовий
прибуток

2010 10459 4068 6391 5225 –539 1705
2011 13022 5464 7558 6327 –735 1966
2012 18283 7987 10296 9462 –3662 4496
2013 20512 7168 13344 10314 –2423 5453
2014 19135 6796 12339 9912 –1993 4420

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

ПРОГРЕС

РЕГРЕС

a £ 90°

a > 90°

Рекреаційна система (РС)
у межах траєкторії
розвитку:

       –  реалістичний
           прогноз;
       –  оптимістичний
           прогноз;
       –  песимістичний
           прогноз;

       –  вектор розвитку РС;

       –  відхилення руху РС;
–  спрямований
  зрівноважений
  вплив на РС

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рекреаційна система як система соціально-економічна в якості однієї зі

своїх компонент має державне регулювання. Саме завдяки останньому

рекреаційна система під час руху повертається до траєкторії свого розвитку на

тих її ділянках, де система намагається відхилитися від заданого їй напрямку.

При цьому роль регулятивної функції полягає в тому, щоб слідкувати за «кутом

відхилення» руху системи задля того, щоб запобігти регресу, коли система

рухається в протилежному напрямку, та врешті досягти мети рекреаційного

розвитку.

Відображення зв’язків із системами та / або чинниками (тенденціями)

вищого по відношенню до національної економіки (та її рекреаційної

компоненти) рівня полягає в такому:

– світова економіка, глобалізація та концепція сталого розвитку;

– міжнародне туристичне, курортно-оздоровче та рекреаційне

середовище;

– міжнародні спортивні змагання та інші масові заходи;

– гуманізація взаємовідносин та інші світові соціально спрямовані

тенденції;

– євроінтеграційні та інші міжнаціональні об’єднувальні процеси;

– міжнародна політика та переговори, спрямовані на вирішення

конфліктів;

– географічні, природно-екологічні чинники та зміна клімату;

– міжнародне законодавство та правове регулювання;

– крос-культурні та демографічні чинники тощо.

У контексті аналізу взаємозв’язків складових системи управління

національною економікою із соціально-економічною мегасистемою (рис. 1.4),

зазначимо, що станом на сьогоднішній день інститут держави слабшає через

глобалістичні тенденції економічного розвитку, що також є додатковою

передумовою для того, щоб посилити роль регулювання, в нашому випадку,

рекреації.
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У роботі М. А. Хвесика та ін. [288] порівнюються особливості взаємодії

зовнішнього середовища та національної економіки у кризовий і докризовий

періоди. Так, щодо питання про підвищення рівня «відкритості соціально-

економічної системи» зазначено таке: відкритість є одним із головних

результатів прогресивного і незалежного розвитку, який сприяє інтенсифікації

відносин між державою та зовнішнім середовищем, через створення

можливостей для різних обмінів, контактів і економічних відносин. Базовий

рівень відкритості держави сформувався ще в докризовий період. Інше питання

– про лібералізацію зовнішньоекономічних контактів: автори зазначають, що зі

здобуттям незалежності України з’явилися нові можливості для налагодження

контактів з іноземними партнерами та загалом формування нових

зовнішньоекономічних відносин, зокрема, щодо визначення їхніх пріоритетів.

Також спостерігається значна лояльність збоку влади до діяльності

зовнішніх економічних агентів у межах соціально-економічного простору

держави. «Дотримуючись ліберальних концепцій побудови відносин,

вітчизняна влада надала значні можливості для ведення бізнесу такими

структурами, їхнього успішного функціонування в межах країни, проникнення

в різні сфери державного розвитку. Як наслідок цього, значна кількість

подібних структур порівняно безперешкодно інтегрується в соціально-

економічну систему держави…». З огляду на це актуальним є зменшення

орієнтації на зовнішнього виробника товарів і послуг на користь представників

вітчизняного бізнесу. Особливо це стосується таких сфер як рекреація,

враховуючи те, що в поєднанні з туризмом вона не тільки може стати

каталізатором внутрішніх переміщень наших громадян із метою відпочинку та

оздоровлення, що пожвавить інші галузі та економіку загалом, а й стане

альтернативою виїзду співвітчизників за межі країни та мотивуватиме їх

витрачати гроші на придбання свого рекреаційного продукту, якість якого зі

свого боку в поєднанні з чітко продуманою та реалізованою маркетинговою

політикою в рамках нової концепції гостинності спричинить значне зростання

відвідань нашої країни іноземними туристами.
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Перейдемо до розгляду тенденцій соціально-економічного та, зокрема,

туристично-рекреаційного розвитку на глобальному рівні, що є одним із

важливих чинників впливу на розвиток національної економіки та рекреаційної

галузі, зокрема.

Так, за результатами аналізу сучасного стану світової економіки

Департаментом ООН з економічних і соціальних питань (ДЕСВ ООН) [485],

тривалий «застій» економік у багатьох частинах світу характеризується широко

розповсюдженим сповільненням зростання продуктивності праці, слабким

інвестуванням, низьким рівнем підвищення заробітної плати та зростанням

рівня зовнішнього боргу. Зокрема, низькі ціни на сировинні товари привели до

загострення вказаних тенденцій у багатьох країнах, що експортують сировинні

товари, починаючи з середини 2014 року, в той час як конфлікти і геополітична

напруженість продовжують негативно впливати на економічні перспективи в

деяких регіонах: за даними міжнародної консалтингової агенції “Global conflict

tracker” [390], у 2016 році стан конфліктів в 28 країнах або погіршився, або

залишився без змін; на додаток до руйнівної гуманітарної кризи, конфліктні

зони і сусідні до них регіони зазнали важких економічних втрат. На жаль,

Україна також серед країн, що переживають тяжкі часи; людські та соціальні

втрати неоціненні.

У той час, як очікується поліпшення деяких із виняткових факторів, що

стримують зростання світової економіки в 2016 році – такі як цикл скорочення

запасів у США та пристосування до різкого шоку від змін умов торгівлі, з

якими стикаються експортери товарів, – довгострокові впливи, що стримують

світову економіку, продовжують заважати її стійкому зростанню. Світовий

валовий продукт, за прогнозами, збільшиться на 2,7 % в 2017 році і 2,9 % в

2018 році: таке «скромне» відновлення скоріше відображає стабілізацію

наслідків негативних короткострокових потрясінь, ніж є сигналом динамічного

пожвавлення світового попиту. У перерахунку на душу населення, вказані

відсотки відповідають середньому рівню глобального зростання лише на 1,5 %
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щорічно протягом 2016–2018 років, у порівнянні з середнім показником у 2,1 %

протягом 1998–2007 років (рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Зростання ВВП на душу населення в регіонах: світовий
економічний стан і перспективи 2017 року

Відносно низькі темпи економічного зростання перешкоджатимуть

прогресу на шляху до досягнення Глобальних цілей сталого розвитку (ЦСР)

[292], які визначено в Порядку денному в сфері сталого розвитку на період до

2030 року, який був прийнятий державами-членами ООН у 2015 році в Нью-

Йорку. Якщо негативні ризики щодо перспектив матеріалізуються, це може

підштовхнути глобальні темпи зростання ще далі вниз, із додатковою

затримкою на шляху до досягнення ЦСР, зокрема цілей викорінення крайньої

бідності і створення гідних умов праці для всіх людей.

Експорт послуг із країн, що розвиваються і країн з транзитивною

економікою виріс більше, ніж у розвинених країнах майже в кожному секторі

протягом періоду з 2005 по 2015 роки, в тому числі і щодо рекреаційних послуг
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і подорожей (рис. 1.8). Така тенденція загалом свідчить про перспективи й для

нашої країни, яка тимчасово відстає від інших країн із транзитивною

економікою, проте, усунувши конфліктні чинники, має змогу посісти лідируючі

позиції, на що є об’єктивні причини: гостинні та освічені люди, наявність

всього спектру природних рекреаційних ресурсів, багата історико-культурна

спадщина, вигідне географічне розташування країни тощо.
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Джерело: Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) (UNCTADstat) [485]

Рис. 1.8. Темпи зростання в торгівлі послугами за групами країн і
секторами, 2005–2015 рр. і 2015 р. (Середньорічний темп зростання в складних

відсотках – CAGR)

Надходження від міжнародного туризму досягло 1,260 млрд дол. у 2015

році; до 4 % у реальному вираженні (з урахуванням коливань обмінного курсу

та інфляції) з 2014 року. Обсяг міжнародних пасажирських перевезень, які були

надані нерезидентам, згенерували інші 211 млрд дол. у 2015 році. Загалом

доходи від туристичного експорту досягли 1,5 трлн дол., або в середньому 4

млрд дол. за день. Міжнародний туризм представляє 7 % світового експорту в

товарах і послугах, у порівнянні з 6 % у 2014 році, та зріс швидше, ніж
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загальний обсяг світової торгівлі. Міжнародний туризм виявився більш

стабільним і стійким, ніж торгівля. Як експортна категорія туризм у даний час

посідає третє місце після палива і хімікатів, та попереду харчової та

автомобільної продукції (за даними Всесвітньої туристичної організації ООН

(UNWTO) [470] і Світової організації торгівлі (WTO) [471]).

Туризм, який є одним із основних компонентів диверсифікації експорту,

також продемонстрував високу здатність компенсувати зменшені експортні

доходи у багатьох країнах, що експортують товари і нафту. Для багатьох країн,

що розвиваються, туризм є важливою, якщо не найважливішою галуззю

економіки, яка створює значну частину доходів від експорту і робочих місць.

На частку туризму припадає 10 % світового валового продукту і одне з 11

робочих місць по всьому світу [485].

Для того, щоб повною мірою реалізувати потенціал отримання доходів і

створення робочих місць за рахунок туризму, країни повинні продовжувати

створювати належні умови з погляду планування та підтримки. Політика

повинна бути спрямована на створення здорового бізнес-середовища, сприяти

полегшенню подорожей і забезпеченню належної інфраструктури для сприяння

зростанню, включаючи розбудову доріг, залізниць та аеропортів. Повітряне

сполучення має особливо важливе значення, особливо для віддалених

острівних держав, які залежать від туризму і торгівлі. Політика також повинна

прагнути до прийняття сталих моделей виробництва та споживання, з метою

підвищення екологічних і соціальних результатів, а також поліпшення

економічних показників.

Внутрішній попит, процеси споживання та інвестування залишаються

дуже слабкими в країнах СНД на тлі стагнації чи зниження реальної заробітної

плати, недостатнього доступу до кредитів і високого ступеня невизначеності.

Тривалі міжнародні санкції проти Російської Федерації, які обмежують

доступ до ринків капіталу, спричиняють тиск на ділові настрої та інвестиційні

перспективи. Інвестиції значно ослаблені в більшості країн у 2016 році, з

особливо великими падіннями в Азербайджані, Білорусі і Республіці Молдова,
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в той час як м’яко поновлюються в Україні після трьох років стрімкого

скорочення (рис. 1.9).
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Джерело: ООН / ДЕСВ, на основі даних проекту ЛІНК і національних статистичних управлінь.
Дані за 2016 рік оцінені частково [485]

Рис. 1.9. Річна зміна валових основних інвестицій в економіки певних
країн СНД, 2012–2016 рр.

У 2015 році Україна підписала угоду про «Поглиблену та всебічну зону

вільної торгівлі між Україною та ЄС (Deep and Comprehensive Free Trade Area –

DCFTA)», яка вступила в силу в січні 2016 року. У відповідь на це Російська

Федерація припинила свою угоду про вільну торгівлю з Україною. Це призвело

до подальшого обвалу двосторонньої торгівлі. Аналогічна угода з ЄС для Грузії

(яка не є членом СНД) і Республіки Молдова вступила в силу в липні 2016

року. Це призводить до подальшої роздробленості торгівлі на просторі СНД.

Водночас Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Російська Федерація є

членами Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) – зони вільної

торгівлі і митного союзу, спрямованого на вільне пересування факторів

виробництва (включаючи робочу силу) і узгодження політики.
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Темпи зростання реального ВВП протягом 2008–2018 років у країнах із

транзитивною економікою представлені в таблиці 1.7. Як бачимо, порівняно з

тим, скільки було втрачено для України до 2015 року, незначне прогнозне

зростання в наступних роках об’єктивно не дозволить суттєво покращити

економічну ситуацію в країні та вийти на передові позиції серед інших країн із

транзитивною економікою. (Динаміка ВВП України в її галузево-

територіальному розрізі наведена в табл. А.6 додатку А та табл. Б.2, Б.3

додатку Б).

Таблиця 1.7
Країни з транзитивною економікою: темпи зростання реального ВВП, 2008–

2018 рр., річна зміна у відсотках

Країни

20
08

–
20

15
*

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

**

20
17

**
*

20
18

**
*

Країни з
транзитивною
економікою

5,3 -6,6 1,4 4,8 4,6 3,4 2,0 0,9 -2,8 -0,2 1,4 2,0

Південно-
Східна Європа 5,8 -2,0 1,3 1,5 1,7 -0,7 2,4 0,2 2,0 2,6 3,1 3,3

СНД і Грузія**** 5,3 -6,8 1,4 4,9 4,7 3,5 2,0 1,0 -3,0 -0,3 1,4 2,0
Експортери
палива 1,6 -6,3 4,9 5,4 4,6 3,8 2,1 1,4 -2,6 -0,4 1,3 1,8

Імпортери
палива -0.4 -10,5 5,0 4,4 5,5 1,3 1,2 -2,7 -6,0 0,3 2,1 3,0

Вірменія 6,9 -14,1 1,9 2,2 4,7 7,2 3,3 3,6 3,0 2,5 2,7 3,0
Білорусь 10,2 0,2 2,9 7,7 5,5 1,7 1,0 1,6 -3,8 -2,7 1,5 1,9
Грузія**** 2,6 -3,7 3,6 6,2 7,2 6,4 3,3 4,6 2,8 2,8 3,0 4,2
Киргизстан 8,4 2,9 4,3 -0,5 6,0 -0,1 10,5 4,3 3,5 0,2 2,3 2,3
Республіка
Молдова 7,8 -6,0 3,4 7,1 6,8 -0,7 9,4 4,6 -0,5 1,2 2,5 3,0

Таджикистан 7,6 4,0 6,0 6,5 2,4 7,5 7,4 6,8 6,0 6,4 5,1 4,8
Україна***** 2,2 -15,1 -2,7 4,1 5,4 0,2 0,0 -6,6 -9,9 0,8 1,9 3,2

Джерело: ООН / ДЕСВ на основі даних Статистичного відділу ООН та окремих національних
джерел [485]
Примітка: Регіональні агрегати, розраховані в цінах 2010 року та і обмінних курсах
*Середня процентна зміна
**Частково оцінено
***Базові прогнози сценаріїв, частково основані на даних проекту LINK та світовій моделі
економічного прогнозування ООН / ДЕСВ
****Грузія офіційно вийшла із СНД 18 серпня 2009 року, проте її діяльність обговорюється в
контексті цієї групи країн через географічну близькість та подібності в економічній структурі
*****Починаючи з 2010 року дані для України виключають тимчасово окуповані території
Автономної Республіки Крим та Севастополя
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Протягом багатьох років країни, що розвиваються, в цілому зазнавали

від’ємних чистих трансфертів коштів, а це означає, що капітал витікав із країн,

що розвиваються в розвинені країни. Такі трансферти ресурсів складаються з

чистого надходження коштів у країну, в тому числі потоки капіталу,

обслуговування капіталу, доходи та поточні трансферти, а також чиста зміна

офіційних золотовалютних резервів країни. У 2016 році від’ємні трансферти з

країн, що розвиваються, за оцінками, склали близько 500 млрд дол., трохи

більше, ніж рівень 2015 року, але значно нижче їх піку в 800 млрд дол. у 2008

році під час вибуху світової фінансової кризи.

Зі свого боку дослідження розвитку туризму на глобальному рівні

включає як середньострокове (рис. 1.10), так і довгострокове прогнозування

(рис. 1.11–1.13) міжнародних туристичних потоків. При цьому використовують
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Джерело: Всесвітня туристична організація (UNWTO) [472]

Рис. 1.10. Туризм до 2020 році у світі: бачення проти фактичної тенденції

дані про міжнародні туристичні прибуття за повідомленнями країн

призначення, враховуючи субрегіон призначення, регіон походження, вид

транспорту і мету візиту на прогностичний період. Кількісна прогностична
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оцінка ґрунтується на застосуванні казуальної економетричної моделі, в якій

міжнародні туристичні прибуття є залежною змінною, а зростання валового

внутрішнього продукту (ВВП), гарантія добробуту для мандрівника (proxy for

traveller affluence) і вартість перевезень, – незалежні змінні.
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Джерело: Всесвітня туристична організація (UNWTO) [472]

Рис. 1.11. Прогноз розвитку в’їзного туризму в країнах з розвиненою
економікою та економікою, що розвивається

Слід зазначити, що у 2015 році туристичні напрямки в країнах із

економікою, що розвивається, перевершили країни з розвиненою економікою

(рис. 1.11). При цьому Європа продовжує бути лідером у кількості міжнародних

прибуттів, у розрахунку на 100 осіб населення країни (рис. 1.12). В контексті

взаємозв’язку туризму та рекреації вказані тенденції є орієнтиром для

розбудови туристично-рекреаційної галузі в Україні з євроінтеграційним

ухилом та налагодженням широких міжнародних зв’язків і обміну культурним

та економічним досвідом.

Глобальне зростання міжнародного прибуття туристів буде тривати, але

більш помірними темпами від 4,2 % за рік (1980–2020 рр.) до 3,3% (2010–

2030 рр.) як результат чотирьох чинників (рис. 1.13):
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Рис. 1.12. Міжнародний туризм за регіонами прибуття, осіб: стан і прогноз

Джерело: Всесвітня туристична організація (UNWTO) [472]

Рис. 1.13. Прогноз розвитку туризму до 2030 року: глобальна проекція і
аналіз чутливості

- основні обсяги туристів є великими, навіть менше зростання все одно

додасть значну кількість подорожуючих;
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- повільніші темпи росту ВВП, коли економіка країни стає більш

розвиненою;

- низька еластичність подорожей по відношенню до ВВП;

- перехід від зниження транспортних витрат до їх зростання.

Прогноз розвитку туризму до 2030 року (розлогіше – рис. В.1, В.3, В.4

додатку В) показує, що як і раніше існує великий потенціал для подальшого

його розвитку в найближчі десятиліття. Усталені, а також нові напрямки

відпочинку можуть отримати з цієї тенденції нові можливості для свого

розвитку, але за умови дотримання міжнародних стандартів, в яких сформовано

вимоги щодо адекватних зовнішніх умов та інфраструктури, маркетингу і

людських ресурсів туристично-рекреаційного бізнесу.

Поряд із ринковими можливостями також постають нові вимоги щодо

максимізації соціальних інтересів і зведення до мінімуму будь-яких негативних

наслідків туристично-рекреаційної діяльності. Згідно з моделлю

довгострокового зростання туризму останній постає як більш стійкий,

комплексний і зрівноважений напрям діяльності.

1.3 Функціонально-системний підхід до прогнозування розвитку

рекреації

Перш ніж перейти до вирішення комплексних питань, пов’язаних із

прогнозуванням у сфері організованого відпочинку та оздоровлення з метою

відновлення сил, необхідний системотворчий чинник, який дозволив би на

методологічному рівні вирішити проблему недостатнього розвитку рекреації в

нашій країні в контексті якості рекреаційного продукту, його екологічної та

соціальної спрямованості, а також надання можливостей отримання доступу до

різного роду відпочинку практично в усьому територіальному розрізі України: і

в районах, де рекреація є традиційною діяльністю та, відповідно, спирається на

наявність достатніх природних рекреаційних ресурсів; і в районах більше
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промислових, проте таких, де можна оздоровлювати людей, використовуючи

кліматичні ресурси, близькість ландшафтів природних національних парків,

об’єктів садово-паркового мистецтва, історико-культурної спадщини тощо.

Зрозуміло, що вирішення даної проблеми з огляду на її складність і

багатоаспектність є перспективним завданням, що підлягає прогнозуванню на

основі чітко продуманого системного підходу з урахуванням усієї специфіки

досліджуваного питання.

Питання, присвячені розвитку тієї чи іншої сторони рекреації як

соціально-економічного явища та комплексної науково-прикладної діяльності,

зокрема, в контексті її прогнозування, широко висвітлювалися як вітчизняними

(В. М. Кислий [105]; П. В. Ґудзь, П. В. Захарченко, М. В. Ґудзь [59];

П. Л. Царик, Л. П. Царик [291] та ін.), так і закордонними (Н. А. Фармер

(N. A. Farmer), Дж. Т. Фрошке (J. T. Froeschke) [383]; М. Розіте (M. Rozite),

Д. Вінклере (D. Vinklere) [442]; Т. Ван Маі (T. Van Mai), О. Дж. Г. Бош

(O. J. H. Bosch) [475] та ін.) вченими.

Інституційні аспекти адміністрування сфери природо-користування в

Україні, до якої відноситься й рекреаційне природокористування, викладені в

роботі Б. В. Буркинського, А. І. Мартієнко, Н. І. Хумарової [29]. Конфліктна

складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин,

що знаходить своє пряме застосування в рекреаційній галузі, відображена в

останній роботі О. Ф. Балацького [16].

Прогнозування як функція менеджменту та інструмент державного

регулювання досліджується, зокрема, в роботах І. О. Александрова [2],

В. М. Гейця [42–45], М. О. Кизима та ін. [221] тощо.

Засновник теорії функціональних систем П. К. Анохін [4, с. 24–25]

зазначав, що системний підхід передбачає пошук і формулювання

системоутворюючого чинника з тим, щоб мати можливість досліджувати

відповідний об’єкт як на теоретичному (синтетичний), так і на практичному

(аналітичний) рівнях і в їх взаємозв’язку. Прикладні економічні питання
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застосування функціонально-системного підходу досліджуються в роботах

О. В. Шаніна [302], І. Б. Швець [304] та ін.

В той же час питання прогнозування розвитку рекреації як соціально-

економічного явища, важливої складової функціонування національного

господарства та системи його управління, потребують подальшого

опрацювання і, передусім, на теоретико-методологічному рівні. З огляду на

вищезазначене, існує доцільність обґрунтування методологічного підходу до

прогнозування розвитку рекреації як соціально-економічної галузі

національного господарства на основі положень функціональних систем.

Перш ніж перейдемо безпосередньо до функціонально-системного

підходу, розглянемо специфіку прогнозування в його широкому значенні та

власне з економічного погляду.

Аналіз робіт, які присвячені питанням прогнозування як різновиду

наукової діяльності та управлінської функції [94; 131; 175; 287, с. 21–24; 341]

дозволив сформувати думку про те, що, як правило, під прогнозуванням із

економічного погляду розуміється процедура передбачення важливих

показників для окремої економічної системи чи щонайменше однієї із її

підсистем. Прикладами можуть служити місячний обсяг реалізованих послуг

рекреаційною галуззю, обсяг реалізації окремих видів послуг із відпочинку та

оздоровлення для одного з курортів чи пансіонатів або ж кількість

рекреаційних послуг, яка припадає на одного працівника підприємств галузі.

Також станом на сьогоднішній день спостерігається все більш зростаючий

інтерес до прогнозування важливих параметрів економіки на рівні всієї країни,

тобто до макропрогнозування. Одними з основних труднощів в отриманні

точних прогнозів на макроекономічному рівні є стохастичні зміни зовнішніх

чинників, зокрема, зміна ціни на нафту та інші енергоносії, інфляційні

коливання та основні політичні зміни в країни, наприклад, змінюваність складу

уряду, а також можливі воєнні конфлікти, що чинять деструктивний вплив на

суспільство та його економіку.
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Можливість значних змін в економіці та, відповідно, в її окремих галузях

спричиняє ключові питання макроекономічного прогнозування в цілому.

Зокрема, питання про необхідність урахування зазначених чинників при виборі

методів прогнозування, в тому числі про те, чи слід визначати рівень

деталізації, чи потрібен прогноз певних деталей об’єкта прогнозування, або ж

чи потрібен прогноз майбутнього стану чинників, які впливають на даний

об’єкт; окрім того, чи слід визначати необхідність прогнозу в найближчому, або

ж у віддаленому майбутньому, і прийнятність якісних, кількісних і структурних

методів прогнозування.

У роботі [228, с. 8] під прогнозом розуміється «…імовірнісне науково

обґрунтоване судження про перспективи, можливі стани того чи іншого явища

в майбутньому та (чи) про альтернативні шляхи та терміни їх здійснення»;

основне завдання прогнозів полягає в тому, щоб визначити та обґрунтувати

можливі цілі соціально-економічного розвитку в рамках країни та на інших

рівнях. Відповідно, прогнозування є процесом розробки прогнозів у

прикладному значенні та «…спеціальне наукове дослідження, предметом якого

є перспективи розвитку явища». Звертається також увага на те, що прогнозна

інформація використовується на всіх етапах розробки, прийняття та реалізації

управлінських рішень.

У роботах [12; 147; 228, с. 101–111; 414; 482] застосовано системний

підхід для вивчення теоретико-методологічних аспектів прогнозування. В

рамках дослідження системи прогнозування, в якій формується безліч

альтернатив об’єкта прогнозування, а також здійснюється порівняння та вибір

цих альтернатив, акцентується увага на основних принципах роботи такої

системи, а саме:

– взаємопов’язаність і підпорядкованість прогнозів різних рівнів ієрархії

об’єкта прогнозування, його зовнішнього оточення, а також різних аспектів

розвитку об’єкта прогнозування;

– узгодженість пошукових і нормативних прогнозів;
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– безперервність прогнозування, що вимагає коригування прогнозів у

міру надходження нових даних.

Як і будь-яка система, система прогнозування складається з підсистем, у

яких відображено таке:

– завдання розвитку об’єкта прогнозування;

– функції, що забезпечують вирішення поставлених завдань;

– засоби виконання заданих функцій;

– комплексні критерії, за якими визначаються альтернативні види

об’єкта прогнозування;

– синтез альтернативних видів об’єкта прогнозування.

При цьому зв’язки із зовнішнім середовищем визначаються сукупністю

тенденцій розвитку досліджуваної системи, її функціонуванням у системах

вищого порядку, комплексом заходів, направлених на виконання цільових

вимог до процесу прогнозування.

Автори робіт [8, с. 5–8; 228, с. 10–12] розглядають класифікацію

прогнозів на основі таких критеріїв, як:

– проблемно-цільовий критерій: пошуковий (трендовий) і нормативний

(цільовий або програмний) прогнози;

– критерій співвіднесення з різними формами конкретизації управління:

цільовий (орієнтація на припустимий результат діяльності), плановий

(орієнтація планової роботи), програмний (завершення відбору можливостей

розвитку об’єкта дослідження, розпочатого плановим прогнозуванням),

проектний (дизайн-прогнози; сприяння відбору варіантів перспективного

проектування), організаційний (орієнтація власне управління з охопленням

усього комплексу організаційних заходів) прогнози;

– часовий критерій: оперативний (орієнтація на перспективу, протягом

якої не очікуються будь-які істотні зміни об’єкта дослідження),

короткостроковий (орієнтація на перспективу, протягом якої не очікуються

істотні кількісні зміни об’єкта дослідження), середньостроковий (орієнтація на

перспективу, протягом якої очікуються істотні кількісні зміни та деякі якісні
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зміни об’єкта дослідження), довгостроковий (орієнтація на перспективу понад

п’ять років, протягом якої очікуються істотні кількісні та якісні зміни об’єкта

дослідження), наддовгостроковий (орієнтація на значну перспективу понад

двадцять років, протягом якої очікуються якісні трансформації об’єкта

дослідження).

На основі аналізу елементів прогнозування згідно з наведеними вище

класифікаціями, а також інших релевантних рекомендацій, викладених нижче

при викладенні відповідних концептуальних положень, нами сформульоване

авторське визначення системи прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації.

З економічного погляду (так зване економічне прогнозування) процес

прогнозування має загальні риси, а також власну специфіку.

На думку В. П. Орєшина [173, с. 68–72], методологія економічного

прогнозування являє собою сукупність теоретичних підходів і методичних

прийомів, які застосовуються в процесі розробки економічних прогнозів.

Методика економічного прогнозування зі свого боку визначається як набір

робочих прийомів, що формують технологію прогнозування, якою

користуються розробники прогнозів у своїй роботі. Сучасні методичні підходи

до розробки прогнозних показників, які застосовуються в економічних

дослідженнях, ґрунтуються переважно на системі прямих розрахунків та

експертних оцінок. Лише за окремими блоками показників проводяться

модельні розрахунки, а також системи економетричних моделей малої

розмірності. Зокрема, такі тенденції справедливі для досліджень, які

проводяться в рекреаційній сфері.

При цьому можливі принаймні два принципово різні методологічні

підходи до прогнозування соціально-економічного розвитку: генетичний і

теологічний. Генетичний підхід виходить із аналізу передісторії економічного

розвитку, фіксує чинники, що визначають його особливості, та на цій основі

здійснюються висновки щодо прогнозованих майбутніх станів розвитку. Згідно

з телеологічним підходом спочатку визначаються цільові установки



94

економічного розвитку при його прогнозуванні, наприклад, у роботах

С. Г. Струмиліна [267].

Вивчення положень, які викладені в роботах [45; 175; 184; 228, с. 325–

328; 268; 335] дозволило сформувати бачення економічного прогнозування як

першої стадії планування розвитку національного господарства. Його

призначення полягає у визначенні імовірнісних альтернатив економічного

розвитку та їх соціально-економічних наслідків для обґрунтування

управлінських рішень щодо оптимізації стану економічних процесів і явищ в

певний період часу в майбутньому і про альтернативні шляхи їх досягнення. З

метою отримання достовірної економічної інформації, яка складе основу

прогнозування, слід вивчити закони розвитку національного господарства,

визначити причини та рушійні сили цього розвитку. В якості основних

чинників розвитку національного господарства виступають матеріальні,

духовні й інші потреби суспільства, інноваційні можливості й економічна

доцільність. Відповідно до цього кінцевими цілями економічного

прогнозування є такі: встановлення цілей розвитку національного господарства,

вишукування оптимальних шляхів і засобів їх досягнення, визначення

потрібних ресурсів для досягнення поставлених цілей. Аналогічно складаються

цілі для окремих економічних галузей, зокрема, рекреаційної галузі, з

урахування того, що їх цілі підпорядковуються загальній меті розвитку

національної економіки.

Кількісні та якісні результати розвитку національного господарства

протягом певного періоду можуть отримати конкретне вираження через

систему показників, у якій відображені вимоги економічних законів, зокрема,

основного економічного закону соціальної ринкової економіки, а саме –

максимальне задоволення постійно зростаючих матеріальних і культурних

потреб людей за допомогою ринкових механізмів і за підтримки держави.

Рекреаційні потреби, зокрема, є відображенням найсучасніших інтересів і

вимог прогресивного людства. Як правило, показники економічного

прогнозування відображають такі результати та характеристики
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функціонування господарства на рівні країни: національний дохід, фонд

накопичення, фонд споживання, матеріаломісткість, сукупний суспільний

продукт, валова продукція в територіально-галузевому розрізі, питома вага

галузей у сукупному суспільному продукті, капітальні інвестиції, в тому числі

за галузями національного господарства, основні фонди, виробництво товарів і

послуг тощо.

Слід підкреслити комплексність як визначальну характеристику

економічних прогнозів, яка спричинена необхідністю урахування

взаємопов’язаних прогнозних даних за демографічним, ресурсним, ринковим і

науково-технічним аспектами суспільного розвитку. Так, у прогнозі динаміки

ресурсів знаходять відображення дані прогнозів основних напрямків розвитку

галузей національного господарства, які зі свого боку є результатами прогнозів

динаміки розвитку галузей і підгалузей виробничої та невиробничої сфер. При

цьому на практиці розробляється сукупність багатьох окремих прогнозів, як

правило, у формі матриці фінансових, трудових, матеріальних, енергетичних та

інших ресурсів, а також матриці виробничих потужностей і ресурсів часу. Такі

прогнозні матриці ресурсів використовуються як найважливіша інформаційна

сукупність вихідних даних для складання міжгалузевих балансів при

перспективному плануванні, в якому, зокрема, можна прослідкувати

особливості взаємодії рекреації з іншими галузями національної економіки.

На наш погляд, на окрему увагу заслуговує також методологічне питання

про співвідношення «прогнозування – регулювання». Зокрема, в роботі [163,

с. 12] поряд із організацією в класифікації класичних функцій держави

називають «управління» та «регулювання». У структурно-функціональній

концепції поняття «управління» та «регулювання» трактуються як динамічна

(функціональна) впорядкованість, а «організація» – як стаціонарна

впорядкованість соціально-економічної системи.

На думку Н. Б. Антонової [6, с. 60–61], прогнозування поряд із

плануванням і програмуванням є найважливішими відносно самостійними та
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водночас тісно взаємопов’язаними напрямками (формами) державного

регулювання економіки.

Також у системі регулювання для дотримання економічних, санітарних та

інших норм і правил, – які також слід ураховувати при здійсненні

прогностичної функції, – використовуються інструменти стандартизації,

сертифікації та ліцензування; в останньому законодавчо визначені види

діяльності, що здійснюються тільки при наявності офіційного документа –

ліцензії, в якому дозволяється вказаний вид діяльності протягом встановленого

терміну. Стандартизація зі свого боку встановлює норми, правила і

характеристики з метою захисту інтересів споживачів і держави. Тим самим

забезпечується безпека продукції, робіт, послуг, їх якість відповідно до рівня

розвитку науки і техніки, а також єдність вимірювань і економія ресурсів. І,

нарешті, сертифікація, що може бути обов’язковою та / або добровільною і

проводиться для підтвердження відповідності продукції, послуг та інших

об’єктів встановленим вимогам.

Слід зазначити, що з огляду на поступове інтегрування України в простір

взаємовідносин між розвиненими країнами Європейського Союзу вказаний

інструментарій в рекреаційній галузі потребує значної модернізації та

вдосконалення.

Як зазначалося вище, в системі заходів державного регулювання

економіки можна виділити відносно самостійні, але в той же час тісно пов’язані

між собою напрямки, такі як: планування, програмування, прогнозування,

фінансово-кредитне регулювання, антимонопольне регулювання,

дерегулювання економіки тощо. Між ними можна виокремити ті напрямки, що

складають управлінську основу для ведення регулятивної діяльності, а саме:

планування, прогнозування і програмування. За допомогою планування, –

процесу (функції, – якщо застосовується не процесійний, а функціональний

підхід) обґрунтування управлінських рішень, що включає обробку вихідної

інформації та вибір і наукову постановку цілей, визначення засобів і шляхів їх

досягнення за допомогою порівняльної оцінки альтернативних варіантів і
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вибору найбільш прийнятного з них, – забезпечується узгоджене

цілеспрямоване функціонування всіх ланок національної економіки.

Відповідно, розробляється план, у якому враховуються чинники виробництва,

натурально-речовинних і фінансових потоків, забезпечення раціонального і

ефективного використання ресурсів для досягнення поставлених цілей і завдань

на рівні країни. При цьому за формою прояву і змістом виокремлюють

планування: директивне, індикативне та стратегічне. За періодом дії

класифікація планів подібна до класифікації прогнозів: довгострокові,

середньострокові та поточні плани та / або прогнози.

Роль прогнозування, що знаходиться в центрі уваги в даному

дослідженні, поряд із роллю планування (взаємозв’язок «прогнозування –

планування» інтерпретується, як правило, в три способи: по-перше,

прогнозування розглядається як самостійна форма регулювання; по-друге, – як

науково-аналітична стадія планування; по-третє, відмінність між ними

обумовлюється ступенем детермінованості чинників, на які вони спрямовані:

якщо кореляція сильна, то більше ролі відводиться плануванню, в іншому

випадку – прогнозуванню) поступово посилюється зі зростанням складності та,

відповідно, непередбачуваності в системі державного регулювання. Тоді

прогнозування може розглядатися як процес розробки прогнозів (аналогічно,

планування – процес розробки планів), які ґрунтуються на імовірнісному,

науково обґрунтованому судженні про перспективи розвитку об’єкта

прогнозування, а також про вибір альтернатив між їх досягненням.

Зрозуміло, що найбільше точок перетину між плануванням і

прогнозуванням знаходиться на проекції вектора довгострокової перспективи.

Так, на думку автора роботи [228, с. 76–80], довгострокове планування

ґрунтується на інформації про можливі оптимальні варіанти розвитку науки і

техніки, економіки та культури, про можливі витрати ресурсів тощо. На

сучасному етапі розвитку продуктивних сил країни такий підхід неможливий

без проведення широкого кола передпланових досліджень, спрямованих на

забезпечення планування обґрунтованими даними про альтернативи розвитку
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національного господарства. Необхідне прогнозування, зокрема, для виявлення

потреб національного господарства в певних видах товарів і послуг, у тому

числі рекреаційних.

Відповідно до погляду, що викладений у роботі [173, с. 55–61],

сукупність інструментів державного регулювання також включає в себе

планування, прогнозування та програмування поряд із іншими інструментами, а

саме:

– економічне прогнозування як передбачення майбутнього стану

економіки та пов’язаних із нею сфер, зокрема, сфери соціо-культурного

розвитку (рекреація в широкому її розумінні відноситься до різних сфер

суспільного розвитку);

– складання прогнозу за всіма галузями національного господарства

країни;

– застосування інструментарію непрямого впливу, тобто через

економічні важелі, на суб’єктів господарювання;

– розробка та реалізація цільових комплексних програм із вирішення

найбільш пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку країни.

Поряд із прогнозуванням в інших сферах суспільного життя саме

економічні прогнози є вихідною основою для визначення цілей розвитку,

розробки стратегії і тактики соціально-економічного розвитку країни, в тому

числі для визначення потенційних можливостей економіки, пошуку найбільш

ефективних засобів державного впливу на економіку.

В умовах перехідної економіки, на перших етапах її трансформації існує

практика застосування досить своєрідних способів державного впливу на

економіку: регулювання всієї економічної системи з використанням методів

індикативного, тобто рекомендаційного планування – з одного боку, і

директивного планування державної сфери економіки – з іншого. При цьому

процедура розробки індикативного плану включає в себе такі елементи, як

формування цілей соціально-економічного розвитку, обґрунтування глобальних

макроекономічних показників, темпів і пропорцій розвитку, розрахунок
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раціональної соціальної, галузевої і територіальної структури суспільного

виробництва, контроль за ходом реалізації планів.

За такого підходу забезпечення діяльності держави пов’язане з

формуванням системи коротко-, середньо- та довгострокового програмування і

регулювання різних аспектів функціонування господарства. У розвинених

країнах світу система «індикативного планування» включає в себе цілий

комплекс робіт із формування загальнонаціональних, регіональних і галузевих

програм розвитку, а також методів управління ресурсами.

Також важливе місце в інструментарії державного регулювання посідає

бюджетування економічного розвитку, тобто комплексна розробка та реалізація

державного бюджету країни.

Враховуючи вищевикладене, можна констатувати, що розробка

економічних прогнозів є важливою і вкрай необхідною частиною системи

управління соціально-економічними процесами, як для країни в цілому, так і

для окремих економічних галузей, адміністративно-територіальних одиниць і

кожного суб’єкта економічної діяльності. Розглянемо об’єкти прогнозування та

види прогнозів, які докладно висвітлені в роботах [2; 94; 131; 173, с. 68–72; 175;

370]. Отже, до складу прогнозних документів входять:

– прогнози, що відображають зміну окремих сфер соціально-

економічного життя, таких як: демографічна ситуація в країні; стан туристично-

рекреаційної і курортно-оздоровчої галузі; стан природного середовища,

включаючи такі сфери як розвідані запаси природних копалин, земельні

ресурси тощо;

– стан інноваційних науково-технічних досягнень та їх упровадження у

виробництво; динаміка попиту населення на товари і послуги; прогнози

основних факторів виробництва: капіталу, праці, інвестицій; прогнози розвитку

окремих галузей національного господарства, територій та інших суспільно

значущих сфер діяльності;

– комплексний економічний прогноз, який відображає майбутній

розвиток економіки країни як цілісного утворення. До комплексних прогнозів
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можна також віднести прогнози регіонів країни, а також великих національно-

господарських і територіально-виробничих комплексів.

При цьому розробка комплексного економічного прогнозу переслідує дві

основні мети:

– надання уряду обґрунтованої прогностичної інформації для прийняття

рішень щодо економічної і соціальної політики;

– формування інформаційно-аналітичного підґрунтя для розробки

показників проекту державного бюджету країни.

Перейдемо до розгляду питання про часові межі економічного

прогнозування, про що у контексті порівняння прогнозування та планування

згадувалося вище. Прогнози економічного розвитку країни розробляються

принаймні в трьох тимчасових горизонтах: довгостроковий – на шість – десять

років, середньостроковий – на період від трьох до п’яти років,

короткостроковий – як правило, від одного, іноді –  до двох років.

Довгостроковий прогноз є основою для розробки концепції соціально-

економічного розвитку країни на перспективу. З метою забезпечення

поступальності економічної політики, дані довгострокового прогнозу

використовуються при розробці середньострокових прогнозів, а також

концепції та програм соціально-економічного розвитку країни.

Середньостроковий прогноз соціально-економічного розвитку країни

розробляється з щорічним коригуванням даних. Короткостроковий прогноз зі

свого боку розробляється щорічно і є основою для державного бюджетування.

Розглянемо основні аспекти процедури економічного прогнозування.

Формальним початком розробки прогнозу є урядова постанова, що виходить на

початку календарного року, який передує прогнозному періоду. На основі

цього документа Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробляє

основні показники прогнозу, які в комплекті з методичними матеріалами

доводяться до міністерств, відомств і регіонів, як правило, на початку весни

цього ж року. З урахуванням цих вихідних показників міністерства, відомства

та регіони розробляють більш детальні прогнози і направляють їх в
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Мінекономрозвитку до кінця весни – початку літа. На наступному етапі

Мінекономрозвитку узагальнює отриману інформацію, уточнює і погоджує

прогнозні параметри і формує прогноз соціально-економічного розвитку, який

направляється до уряду та в разі необхідності може бути уточнений. Після

цього прогноз до кінця червня схвалюється рішенням уряду і стає основою для

розробки проекту бюджету Міністерством фінансів, який воно також направляє

до уряду. На початку осені комплект документів із прогнозу соціально-

економічного розвитку та проекту державного бюджету направляється урядом

до Верховної Ради, яка розглядає, вносить зміни і потім затверджує показники

державного бюджету. З урахуванням вже затвердженого бюджету і поточної

інформації з економічної ситуації Мінекономрозвитку проводить уточнення

параметрів прогнозу і в кінці року направляє підсумковий документ до уряду.

Зрозуміло, що така складна та відповідальна процедура потребує

відповідного інформаційного забезпечення прогнозної роботи: державне

прогнозування базується на інформації, яку надають відповідні органи

виконавчої влади України, передусім, Державна служба статистики як

центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, який через

мережу своїх регіональних органів збирає первинну інформацію, узагальнює її

та офіційно оприлюднює. Інші міністерства та відомства несуть

відповідальність за надання інформації за сферами їх ведення (наприклад, за

грошово-кредитною сферою – Національний банк України, щодо виконання

державного бюджету – Міністерство фінансів, із питань регулювання в

туристично-рекреаційній галузі – Департамент туризму та курортів

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України тощо).

Слід також звернути увагу на систему національних рахунків як

зведеного у вигляді таблиць інформаційного інструменту для проведення

економічних розрахунків і забезпечення цілісного бачення економічних

процесів, передусім, у формі потоків фінансових ресурсів із метою адекватного

відображення сутності економіки ринкового типу. Також важливим є те, що
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вона дозволяє визначити узагальнюючі показники розвитку окремих

економічних галузей на різних стадіях процесу суспільного відтворення.

На думку Н. Є. Кобринського та В. І. Кузьміна [110, с. 220–221],

прогнозування характеристик економічних систем може базуватися на двох

типах вихідної інформації: перший – являє собою статистичні дані про

властивості групи однотипних об’єктів, що спостерігалися у фіксований

момент часу. Для формування даних проводяться комплексні дослідження, що

включають таке: визначення сукупності однорідних об’єктів, розробка

критеріїв однорідності, вибір методів організації спостережень і обробки їх

результатів; другий – результати обробки часового ряду, що породжується

певними соціально-економічними процесами та спостерігається протягом

визначеного проміжку часу.

Існують також деякі обмеження щодо використання статистичних

вибірок із метою визначення реальних соціально-економічних процесів і

керування ними, що потребує розвитку ефективних методів обробки даних.

Передусім, можуть виникнути проблеми, пов’язані з можливістю орієнтації на

певні принципи формування статистичних характеристик, як, наприклад,

принцип, згідно з яким середні величини можна розглядати лише в тому

випадку, коли окремі оцінки не дуже різняться між собою.

Отже, головним завданням прогнозування є створення передумов для

прийняття управлінських рішень. На думку П. К. Анохіна [4, с. 46], за

допомогою системного підходу прогнозування є, передусім, інструментом для

отримання корисного прогнозного результату (за умови залучення інших

елементів у систему, що можуть привести до даного корисного результату).

Тобто поряд із суто інформаційним завданням, яке традиційно постає перед

функцією прогнозування, ми можемо розглядати завдання управлінське –

допомогти особі, що приймає рішення, одержати обґрунтоване бачення певної

проблеми в її перспективі. По відношенню до питання рекреаційного розвитку

це означає створення такої системи прогнозування, в якій ми не просто будемо

мати об’єктивні прогнозні дані, що з огляду на сучасний стан відповідної
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вітчизняної галузі підтвердять її «застій», а якісно іншу інформацію, необхідну

для прийняття релевантних мотивованих рішень.

Застосування системного підходу для дослідження рекреаційної галузі

доцільно з огляду на те, що в рекреації як системі, – з одного боку, через

регулювання, тобто встановлення правил поведінки суб’єктів рекреаційного

бізнесу та контроль за їх дотриманням (рекреація як система, що підлягає

«зрівноваженому» керуванню) і, з іншого боку, через здатність самостійно

приймати та реалізовувати рішення (рекреація в якості самокерованої системи),

– можна досягти певної соціально-економічної рівноваги, що є підґрунтям для

досягнення прогнозного результату, конкретизованого у відповідних

показниках, зокрема, індексі зростання ВВП країни та її рекреаційної галузі

(рис. 1.14) [332].

Власне рекреаційна галузь як об’єкт дослідження, особливо в контексті

управлінської функції прогнозування, цікавить нас із погляду її

функціонування і далі на його основі за відповідних умов – розвитку. На думку

Б. С. Українцева [280, с. 41], функціонування будь-якої самокерованої системи

– спосіб її існування через збереження цілісності, визначеності та виокремлення

з навколишнього середовища завдяки неперервній зміні станів системи в

цілому та окремих її частин і елементів. «Самокеровані системи … не дають

зовнішньому середовищу поглинути себе через підтримання динамічної

рівноваги із зовнішніми умовами, що змінюються відповідно до принципу

активної рівноваги чи простого пристосування». Також наголошується на тому,

що просте пристосування відбувається без зміни структури системи, проте при

перебудові іманентних її процесів з метою забезпечення її цілісності при зміни

зовнішніх умов у певних межах.

При функціональному підході «…формування системи підпорядковане

отриманню певного корисного результату…» [4, с. 34]. Для нас не так важливі

тонкощі щодо того, що є системою як універсальною науковою категорією, –

наша увага сфокусована на функціональності системи. А також в обох

випадках (згідно з першим – результат є універсальним системотворчим



104

чинником; відповідно до другого – результат є одним із компонентів системи)

результат роботи системи, є він центральним чи одним із її компонентів, являє

собою той чинник, який визначає організацію зв’язків у системі чи впливає на

неї: «…результат є невід’ємною та вирішальною компонентою системи,

інструментом,  який  створює   впорядковану  взаємодію  між   усіма  іншими  її

Рис. 1.14. Функціональна система прогнозування розвитку рекреації

*Агентна імітаційна модель функціонування та розвитку рекреації
**«Зрівноважений» – «сталий» із акцентом уваги на підтримувальній функції держави
***Рішення на початковому інтуїтивному рівні
****На основі неополітекономічного підходу Дж. М. Б’юкенена [366]
*****На основі теоретико-ігрового оптимізаційного підходу Л. Гурвіца [399]

– прямий вплив у ієрархічній взаємодії систем;
– зворотний вплив у ієрархічній взаємодії систем;
– теоретичне обґрунтування прийняття рішень в системі прогнозування;
– зв’язок функції прогнозування з системами різного рівня через її наскрізний характер.
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компонентами», імперативним системоутворюючим чинником, тобто таким, що

використовує всі можливості системи, є позитивний результат системи,

достатність або недостатність якого визначає її поведінку; якщо результат є

достатнім, система «…переходить на формування іншої функціональної

системи з іншим корисним результатом, який являє собою наступний етап в

універсальному континуумі результатів». При цьому в системі «у випадку

недостатності отриманого результату відбувається стимулювання активуючих

механізмів …» [4, с. 33].

Тобто нас цікавить функціональність результату, його функціональне

призначення. «…Будь-яке прийняття рішення… є вибором найбільш придатних

ступенів свободи в тих компонентах, які повинні скласти робочу частину

системи. В свою чергу ці ступені свободи, що залишилися, дають можливість

економно здійснити саме ту дію, яка повинна привести до запрограмованого

результату» [4, с. 51]. При цьому «…проблема реалізації прийнятого рішення…

повинна пояснити… які механізми здійснюють вибір потрібних у даний момент

ступенів свободи…» [4, с. 52].

«Здатність самокерованих систем переходити до малоймовірних станів

забезпечує їм отримання великої кількості ступенів свободи (встановлення

правил – регулювання – зменшує свободу, контроль – значно зменшує її; тому

роль і вплив держави повинні бути виважені) й завдяки цьому високу

активність і маневреність…». Перехід самокерованої системи в інші стани

визначається іманентними законами системи та опосередковано залежить від

змін зовнішнього середовища. «Самокеровані системи змінюють свій стан

таким чином, щоб зберігались їх цілісність і визначеність як функціонуючих

систем» [280, с. 40]. Ідеться про так званий принцип активного саморуху

системи, що здійснюється на основі регулярного відтворення її маловірогідних

станів за рахунок енергії, що вилучається із зовнішнього середовища.

«Конкретним механізмом взаємодії компонентів є вивільнення їх від

надмірних ступенів свободи, не потрібних для отримання даного конкретного
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результату, і, навпаки, збереження всіх тих ступенів свободи, які сприяють

отриманню результату» [4, с. 35]. Також завдяки зворотному зв’язку результат

може реорганізовувати систему шляхом створення такого взаємовідношення

між компонентами, яке максимально сприяє отриманню саме запрограмованого

результату. Враховуючи вищезазначене, на нашу думку, результат, на який

націлена програма розвитку рекреації на макроекономічному рівні, в принципі

суперечить інтересам і, відповідно, ступеням свободи суб’єктів рекреаційного

бізнесу, які за законами ринку переслідують в основному економічні цілі,

нехтуючи чи недооцінюючи при цьому соціальні, екологічні та інші потреби

суспільства. Тому якщо доступний якісний рекреаційний продукт, у якому

враховані соціальні, екологічні та інші інтереси є результатом суспільного

вибору, в даному випадку завдання держави – запрограмувати відповідний

результат і забезпечити ефективну дію механізмів взаємодії між усіма

учасниками рекреаційної діяльності.

Згаданий вище зворотний зв’язок, а також питання його специфічних

особливостей у функціональній системі (рис. 1.14) заслуговують на особливу

увагу. В системі рекреації як і в інших «…соціальних системах зворотний

зв’язок здійснюється у формі інформаційних впливів виконавчих елементів на

ті, що керують» [280, с. 56–57]. При цьому зворотний зв’язок має цілу низку

позитивних моментів, зокрема, таких як гнучкість, швидкодія, економічність у

витрачанні енергії, необмеженість у просторі та часі. Поряд із цим зворотний

зв’язок збільшує «інерцію» управлінських процесів, оскільки він за своєю

природою діє завжди post factum. Також, оскільки основним завданням

зворотного зв’язку є реакція на розходження між фактичним та запланованим

результатами функціонування системи, зворотний зв’язок, як правило, є

від’ємним у сенсі дії на підсистему – суб’єкт управління з тим, щоб послабити

діяльність останнього, що призвела до вказаного розходження. Водночас саме

завдяки від’ємності зворотного зв’язку, за умови зменшення його інертності,

система має шанс на своєчасне виявлення та усунення помилок і, як наслідок, –

збільшуються можливості для її виживання, функціонування та розвитку.
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Важливим моментом у розумінні зворотного зв’язку як одного з

елементів функціональної системи є положення про те, що даний зв’язок

виявляє себе також і у формі впливу. «За допомогою створення штучного

середовища, що підігнана до функціональних інваріантів людського організму,

суспільство забезпечує невичерпні можливості свого розвитку» [280, с. 62].

Йдеться про принцип активного перетворення навколишнього середовища

соціальними системами. Зокрема, досліджувана функціональна система

(рис. 1.14) здатна перетворювати оточуюче її рекреаційне середовище,

представлене природно-екологічною і соціокультурною сторонами.

Отже, для проведення детального аналізу прогнозування рекреації, поряд

із дослідженням глибинної сутності сфери відновлення сил і відпочинку,

доцільне застосування традиційного управлінського функціонального підходу,

відповідно до якого функція прогнозування розглядається через її штучне

відокремлення від інших функцій управління, в нашому випадку, рекреацією.

Водночас необхідною складовою методології дослідження рекреації є

системний підхід, значення якого полягає в тому, щоб розуміти прогнозування

як компоненту системи управління рекреацією, що не є самостійною чи

відокремленою. Тобто прогнозування рекреації слід розуміти як компоненту чи

елемент, «…чиї ступені свободи, що залишилися, підпорядковані загальному

плану функціонування системи, спрямованому на отримання корисного

результату. Компонента повинна бути органічною ланкою в досить обширній

кооперації з іншими компонентами системи. Одним із істотних і навіть

вирішальних відмінностей теорії функціональної системи від усіх …системних

моделей є наявність у ній чітко відпрацьованої внутрішньої операційної

архітектоніки» [4, с. 46]. Встановлення чітких упорядкованих взаємозв’язків

між підсистемою «рекреація» та іншими підсистемами в загальній системі

управління національною економікою з погляду функції прогнозування та її

«точок перетину» з функціями регулювання, програмування тощо, – дозволяє

забезпечити реалістичність досягнення середньострокових цілей розвитку

рекреаційної галузі з їх підпорядкованістю загальноекономічній меті.
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Висновки до першого розділу

У даному розділі проведено теоретичний аналіз чинників регулювання

інституційних змін у рекреаційній сфері соціально-економічної діяльності,

узагальнено та визначено взаємозв’язки підсистеми «рекреація» в системі

управління національною економікою, а також розглянуто функціональну

систему прогнозування розвитку рекреації.

У процесі дослідження автором зазначено, що сучасне українське

суспільство наразі відчуває гостру потребу в спокої та відпочинку.

Передумовами до посилення невдоволеності в рекреаційних потребах є як

історичні чинники, згідно з якими людина як гармонійна здорова істота завжди

була на другому плані поряд із людиною економічною, людиною – виконавцем

держплану й т. ін., так і чинники тривожного, якщо не сказати жахливого

сьогодення. Кінцевими результатами такої невдоволеності є еміграція в

пошуках комфортного життя, низький рівень тривалості життя, високий

загальний рівень захворюваності, що з економічних позицій приводить до

зниження показників функціонування національного господарства.

Підтвердженням необхідності актуалізації, прогнозування та реалізації

рекреаційно релевантних організаційно-економічних заходів є аналіз даних

щодо частки рекреації в структурі капітальних інвестицій у розрізі галузей

економіки України. В результаті одержано, що на сферу послуг, до якої

відноситься рекреаційна галузь, приходиться в середньому лише третина

інвестицій і, зокрема, на рекреацію – мізерні капітальні вкладення, що не

перевищують одного відсотка.

В довгостроковій перспективі ситуація може повернути на краще лише за

умови інституційних змін у державі. Саме необхідність та особливості

регулювання інституційними змінами в рекреаційній діяльності є тим

концептуальним ядром, яке формує теоретико-методологічний базис

прогнозування розвитку рекреації як соціально-економічної сфери національної

економіки.
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В дослідженні обґрунтовується погляд, згідно з яким слід вирізняти

правила поведінки, за які відповідають так звані інституції, та інститути, які є

механізмами, яким властиві такі ж ознаки як й інституціям, а також які є

засобом переходу правил у власне поведінку: трансформація «соціально-

економічні інститути, за допомогою яких задовольняються рекреаційні

потреби, – механізми управління національною економікою та, зокрема, її

рекреаційною галуззю, – система прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації». Поняття рекреації представлене при цьому як комплексне

соціально-економічне та природно-екологічне явище і процес відтворення /

відновлення фізичних і духовних сил людини (суспільства) для підвищення

людського капіталу (трудового потенціалу) і якості життя.

Проведено аналіз рекреації як компоненти макроекономіки з теоретико-

методологічного погляду. В якості центрального в методології дослідження

соціально-економічних та інших питань рекреації вибрано системний підхід із

метою пошуку відповідних рівноважних станів, у яких комплекс чинників, які

впливають на функціонування рекреаційної підсистеми, врівноважують один

одного таким чином, що завданий стратегічний напрям розвитку рекреації не

змінюється. Наголошено на тому, що системний підхід, посилений принципом

ієрархічності дозволяє узагальнити та визначити взаємозв’язки підсистеми

«рекреація» в системі управління національною економікою. Увага

акцентується на управлінських аспектах, зокрема, на функціях управління,

таких як прогнозування, державне регулювання та інших, які корелюють із

основними напрямами наукових економічних досліджень. Проведено аналіз

окремих компонентів рекреаційної підсистеми: вхідних елементів – ресурсів

рекреаційної галузі, що можуть надходити прямо із зовнішнього середовища чи

через систему управління національною економікою; внутрішніх

взаємозв’язків: галузево-територіальних, кластерних і міжрегіональних; вихідні

елементи – представлені як результати сталого розвитку рекреації.

На основі наукових положень теорії функціональних систем у роботі

обґрунтовано методологічне питання прогнозування розвитку рекреації як
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соціально-економічної діяльності та підсистеми управління національною

економікою. Проведений аналіз свідчить про взаємозв’язки між основними

складовими функціональної системи прогнозування розвитку рекреації,

зокрема, політично мотивованим рішенням, комплексною програмою та

прогностичним результатом щодо зрівноваженого розвитку рекреації.

Загалом наше розуміння застосування функціонально-системного підходу

в даному дослідженні полягає в такому: рекреаційна система розглядається як

соціально-економічна система; система прогнозування розвитку рекреації

розглядається як система управління; «функціонування» розглядається на двох

рівнях: рівні підсистеми національної економіки, якою керують (рекреаційна

галузь відчуває вплив, що зрівноважує її функціонування та розвиток), та рівні

підсистеми національної економіки, що здійснює керування (функціонування

як сукупність управлінських функцій, однією з яких є прогнозування). При

цьому обґрунтовано, що функція прогнозування повинна мати певну мету, що

відображається у формі конкретного результату – ріст ВВП рекреаційної галузі

за рахунок збільшення обсягу надання якісного рекреаційного продукту;

кінцевим результатом є ріст ВВП національної економіки за рахунок

відновлення завдяки рекреаційній галузі її людського капіталу. На основі

отриманого позитивного результату активується функція програмування, і як

наслідок – розроблюються комплексні програми, що забезпечують тривалий

рекреаційний розвиток. Якщо прогнозований результат не є позитивним,

необхідно включити мотиваційні та регулятивні механізми, що активують

рекреаційну та супутні до неї інші види соціально-економічної діяльності, що

спричинить необхідний позитивний результат. Загалом системно-

функціональний підхід у контексті даного дослідження передбачає формування

та виконання зв’язків «прогнозування – рішення – програма – прогнозний

результат (як системоутворюючий чинник)» зрівноваженого розвитку

рекреації.

Основні матеріали першого розділу опубліковані в працях [188; 315; 318;

320; 326; 328; 332; 453].
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РОЗДІЛ 2

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ

ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ

2.1 Соціально-економічний зміст рекреації з погляду сучасних

концепцій суспільного розвитку

З огляду на природу рекреації незаперечним, на наш погляд, є факт її

соціальної орієнтованості. В деяких випадках можемо спостерігати ситуації, в

яких, навпаки, рекреація як бізнес ігнорує своє соціальне призначення та

функціонує виключно з метою отримання доходів його власниками. Рекреація

як соціально-економічний об’єкт дослідження має також ураховувати комплекс

різнорідних, зокрема, природно-екологічних, демографічних, географічних,

культурно-історичних, політичних та інших чинників (рис. 2.1) [307], які разом

спричиняють значний вплив на саму рекреацію та разом із її соціальними та

економічними чинниками дають повну картину про її слабкі та сильні сторони,

загрози та можливості розвитку.

У роботі [268, с. 33] Л. Б. Артеменко та Г. В. Ціх проводять аналіз

чинників забезпечення якісного економічного зростання в Україні. На їх думку,

в широкому розумінні економічним  зростанням є «…багатофакторний процес

у рамках відтворення економічної системи, що полягає в досягненні

динамічних кількісних та якісних змін у добробуті та національному багатстві,

розвитку економіки держави під впливом екзогенних та ендогенних факторів

економічного, соціального, організаційного, структурного, інституційного

характеру». Іншим схожим, проте за своєю сутністю абсолютно іншим поняття

є економічний розвиток, що визначено вченими як «…багатовимірний процес

інтегрованих структурних перетворень економічної системи на інноваційній

основі, що включає докорінні трансформації матеріального базису та

сукупності відносин суспільного життя». При цьому чинники, що впливають на

процеси економічного зростання (такі як умови приросту ВВП, особливості
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використання економічного потенціалу, формування джерел економічного

росту тощо), визначають рівень і динаміку змін, тип економічного зростання, а

також ефективність суспільного відтворення.

*Відповідно до «Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» [265]

Рис. 2.1. Теоретичне підґрунтя аналізу концептуальних чинників
суспільного розвитку, релевантне рекреації як об’єкту дослідження

На нашу думку, і зростання, і розвиток економіки мають розглядатися в

контексті її відтворення. Тому при дослідженні рекреаційних економічних

Інтерпретація специфіки процесів «сталості – балансування – зрівноваження»
розвитку

Складність зв’язків між чинниками розвитку:

Соціально-економічний

Еколого-економічний

Соціально-екологічний

Три чинники:
екологічний,
економічний,
соціальний

Більше трьох чинників:
екологічний,
економічний, соціальний,
політичний тощо

Балансування Зрівноваження

Кількість чинників впливу
Апроксимація
зрівноваження

Рівень стратегічного державного управління

Стратегія розвитку туризму
та курортів на довгостроковий

період*

Стратегія сталого розвитку
«Україна – 2020»

Міжнародні стандарти якості,
європейські цінності, прискорення
розвитку регіонів, підвищення якості
життя населення тощо

Програма популяризації України у світі,
реформа системи охорони здоров’я тощо

Теоретичний трансдисциплінарний рівень

Фізичний капіталЕкологічна
економіка

Соціальна
економіка

Теорії капіталу

Природний капітал
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питань, які ускладнені соціальними, а також іншими чинниками, необхідним є

підхід до моделювання ситуацій, у яких існувала б можливість проводити

комплексну прогностичну оцінку відповідних процесів, яка включала б і якісні,

і кількісні показники.

Один із найбільш поширених підходів до оцінювання якості

економічного зростання передбачає використання комплексного показника,

розробленого в рамках Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, а

саме «Індексу розвитку людського потенціалу» чи «Індексу людського

розвитку» (Human Development Index) [469]. Цей показник був створений з

антропоцентричною метою, тобто щоб підкреслити, що люди та їхні

можливості повинні бути остаточним критерієм для оцінки розвитку країни, а

не лише економічного зростання. Цей індекс також можна використовувати для

обговорення національних політичних рішень, порівнюючи країни з практично

однаковим рівнем ВВП на душу населення, проте різними результатами

людського розвитку. Внаслідок таких дискусій можуть коригуватися

пріоритети державної політики.

Індекс людського розвитку (ІЛР, HDI) є сумарним показником середнього

досягнення в ключових вимірах людського розвитку: довгий і здоровий спосіб

життя (показник середньої очікуваної тривалості життя), навчання і знання

(середня очікувана тривалість навчання дітей шкільного віку та середня

тривалість навчання дорослого населення) та гідний рівень життя (величина

ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності); ІЛР є

геометричним середнім нормалізованих показників для кожного з цих трьох

вимірів. Нижче нами буде використано модифікації даного показника для його

урахування при проведенні прогностичної оцінки впливу рекреації на розвиток

національної економіки.

Результати аналізу чинників економічного зростання, викладені в роботі

[268, с. 33–47], дозволяють акцентувати увагу на таких його сучасних аспектах,

що мають важливе значення в тому числі й для рекреаційної галузі:
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– поступове домінування соціальних індикаторів, які базуються на

«гуманістичній» парадигмі;

– спрямування на розвиток «індустрії добробуту», яка забезпечує

високий рівень життя населення;

– трансформація мети економічного зростання від «зростання заради

зростання» до «зростання заради розвитку»;

– зміна концепції якості економічного зростання вбік інтенсифікації

економічного розвитку регіонів, що забезпечать якісні зміни в структурі

споживання, нагромадження та соціальних параметрів розвитку територій.

В контексті теорії капіталу (на рис. 2.1 капітал представлено в п’яти

формах) звернемо увагу на роботу В. Ф. Горячука [52], в якій проведено аналіз

поняття капіталу з урахуванням його співвідношення з поняттям багатство. На

думку вченого, всі визначення поняття капіталу можна поділити на дві групи:

по-перше, поняття капіталу можна визначити як сукупність конкретних

матеріальних сутностей, які включають в себе знаряддя праці, тобто частину

багатства, яка обмежена залученням у виробництво, тривалістю використання

та результатами людської праці; по-друге, капітал як вартість, що має

абстрактний характер і забезпечує створення доданої вартості. «…Друга група

визначень капіталу у більшому ступені відображає сутність … капіталу, …

забезпечує перехід до широкого розуміння капіталу. З урахуванням цього

узагальнене поняття капіталу можна визначити як частину багатства, котра

залучена або потенційно може бути залучена у процес виробництва з метою

задоволення потреб людини та створення доданої вартості, або безпосередньо

задовольняє довгострокові потреби людини». На наш погляд, таке визначення

капіталу є доцільним у контексті дослідження капіталу рекреаційної галузі, яка

є в певному розумінні інститутом задоволення відповідних потреб індивідів і

суспільства загалом.

Концепція сталого розвитку, передусім, визначає простір, у якому має

одержувати свій розвиток рекреація. Хоча власне самій концепції приділена

велика кількість уваги як збоку науковців-економістів, так і збоку політиків,
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осіб, які приймають прорекреаційні рішення, та практиків сфери організованого

відпочинку, – розглянемо деякі аспекти сталого розвитку, що безпосередньо

мають відношення до можливостей розвитку рекреації. Так, на думку авторів

роботи [84, с. 7–8], уже сам термін «сталий розвиток» вказує на те, що

центральне місце в даній концепції відведено динамічній (опосередкованій

розвитком) складовій. Йдеться не про стан на даний момент часу, а про

послідовність станів. Так, із економічного погляду, як одного з провідних у

концепції сталого розвитку, в рамках розвитку суспільства добробут людей не

має зменшуватися чи залишатися незмінним. У зв’язку з цим поняття

«стійке / стале зростання» спрямоване на перспективу; в ньому закладена

орієнтація не на конкретні стани, в яких перебуває суспільство, а на певні

послідовності станів і більше якісну, ніж кількісну сторони зростання

економіки в напрямку довгостроковості забезпечення гідного життя суспільства

та окремих індивідів.

Також термінологічно важливим є нюанс щодо інтерпретації поняття

сталого розвитку, яке завжди викликало етимологічні дискусії, в тому числі, й

навіть особливо, в україномовній науці, оскільки поряд із «підтримувальним» і

«збалансованим», мабуть, найчастіше використовуються два варіанти: власне

«сталий» і протягом останнього часу – «стійкий» розвиток. На наш погляд, така

дискусія має повне право на існування, і навряд чи вона вичерпається в

найближчому майбутньому; тому пропонуємо при використанні того чи іншого

означення до слова «розвиток», і передусім, у контексті найбільш визнаної

концепції суспільного розвитку, – за необхідності, пояснювати відповідні

термінологічні тонкощі. Головне – щоб це не шкодило власне економічному

змісту певного дослідження.

Відомо, що сталий розвиток слід розглядати як поєднання його

рівноважливих економічних, екологічних і соціальних аспектів. При цьому в

кількісному контексті сталий розвиток передбачає не тільки позитивні

показники зростання економіки, а й негативні показники, обумовлені

екологічними і соціальними обмеженнями. З іншого боку, економіка є
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обмеженням для екологічного та соціально орієнтованого розвитку суспільства,

в тому числі, й із кількісного погляду.

З погляду рівноваги сталий розвиток розглядається в плані наближення

чи віддалення від відповідного динамічного стану. На вектор сталого розвитку

суспільства та, зокрема, системи управління національної економіки, впливає

збалансованість його аспектів, які, як зазначалося вище, мають різну природу.

При цьому закономірності сталого розвитку відображаються в такому:

– посилення в часі взаємозалежності параметрів соціально-економічної

системи, які відповідають сутності аспектів економічного, соціального та

екологічного характеру;

– збалансоване зростання параметрів системи із метою формування

умов для позитивного розвитку в довгостроковому інтервалі часу;

– зниження збалансованого рівня системи при будь-яких негативних

змінах її параметрів, що уповільнює розвиток і може привести до нестійкості

системи.

Вказані закономірності потребують уточнення поняття «сталий

економічний розвиток» як економічної категорії: такий розвиток може

розглядатися як послідовне поліпшення одного стану певної економічної

системи іншим через позитивне зростання і збалансовану взаємодії її складових

у довгостроковому інтервалі часу. З такого погляду економічне зростанням

може визначати центральні показники сталого розвитку, які демонструватимуть

кореляцію між економічними та іншими параметрами суспільного розвитку.

Отже, поняття сталого / стійкого розвитку передбачає економічне

зростання при рівноважному природокористуванні та перманентному

підвищенню якості соціального середовища, що відображається в підвищенні

добробуту, забезпеченні безпеки життя, можливості одержати якісні медичні та

інші, в тому числі рекреаційні послуги тощо. Крім того, в умовах

невизначеності основних напрямів сталого розвитку в реаліях упровадження

даної концепції на практиці велике значення належить інституційному
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середовищу, яке передбачає відносну узгодженість економічних, екологічних і

соціальних цілей суспільства.

Аналіз сучасних поглядів економістів на вирішення проблеми сталого

розвитку, зокрема, відображених у роботах [1; 46; 56; 72; 84, с. 14–15; 191; 322;

408; 418] дозволяє виділити такі вектори, в яких визначальним

класифікаційним критерієм є досягнення оптимального співвідношення між

суспільним характером виробництва і обмеженістю ресурсів:

– багатофакторне економічне зростання за умови довгострокової

різнофакторної рівноваги;

– економічний розвиток, орієнтований на пошук умов, за яких

суспільство може перманентно покращувати чи принаймні не погіршувати своє

становище в майбутньому;

– економічний розвиток і його альтернативні шляхи, що дозволяють

збалансувати виробничий процес і екологічну цінність навколишнього

середовища;

– економічний розвиток, який трактується з позицій адекватних

інституційних заходів, вжитих для забезпечення його ефективності.

На наш погляд, кожен із даних напрямів, взятий окремо, має певні

переваги, проте концептуально ми бачимо перспективи сталого розвитку для

таких складних об’єктів як рекреаційні системи, що власне відображають

високі запити сучасного соціуму, лише через симбіотичне поєднання вказаних

векторів із метою одержання орієнтира, можливо, не такого, що завдає

значного прискорення розвитку, проте такого, що є самодостатнім.

В доповіді «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України

та її регіонів» [254, с. 498–515] запропоноване формування складу паспорта

національної економічної системи за фактором «масштабів потенціалу сталого

розвитку». Його формалізація уможливить упровадження «концептуально-

аналітичної моделі організаційно-економічного механізму розв’язання проблем

управління потенціалом сталого розвитку та алгоритму побудови оптимальної

для України макроекономічної моделі його формування за п’ятнадцятьма
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етапами реалізації кваліметричних і системно-універсальних процедур», що

дозволить:

– розробити пропозиції методичного характеру щодо формалізації

потенціалу сталого розвитку України з використанням сучасних вимірів

функціонування національних економічних систем;

– сформувати організаційно-економічні механізми та систему критеріїв

для перманентного уточнення масштабів потенціалу сталого розвитку країни;

– здійснити конкретні розрахунки планів, прогнозів, норм і нормативів

щодо управління потенціалу сталого розвитку;

– розробити окремі форми управлінських та економічних аналітичних

документів для уточнення інформації щодо складових потенціалу сталого

розвитку в країні.

Згідно зі Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» [266] рекреаційну

сферу слід, передусім, орієнтувати відповідно до таких пріоритетів соціально-

економічного розвитку країни:

– вектор розвитку – в аспектах підвищення стандартів життя внаслідок

проведення структурних реформ у рамках відновлення макроекономічної

стабільності, забезпечення стійкого соціально-економічного зростання та

створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності;

– вектор безпеки – в аспектах приділення особливої уваги безпеці життя

та здоров’ю людей;

– вектор відповідальності – в аспектах забезпечення гарантій кожного

громадянина мати доступ до системи охорони здоров’я та інших послуг у

державному та приватному секторах;

– вектор гордості – в аспектах забезпечення гордості за власну країну,

зокрема, її культуру та спорт, створення належних умов життя і праці.

Сталий розвиток нерозривно пов’язаний із концепцією соціальної

відповідальності. Тіснота даного зв’язку особливо виразна в рекреаційній сфері,

де, як власне й у самій концепції сталого розвитку, відбувається взаємозв’язок

принаймні трьох основних аспектів: економічного, соціального та екологічного.
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Наразі сталий розвиток економіки України, відповідно до положень,

офіційно проголошених на Самміті Землі ще в 1992 році, поряд із власне

економічним та екологічно сталим векторами вимагає реалізації концепції

корпоративної соціальної відповідальності. При цьому остання на державному

рівні має розглядатися більш широко: не тільки відповідальність бізнесу за

релевантні його діяльності соціальні процеси, а взагалі відповідальність за

гідний соціальний рівень життя в країні.

Такий підхід передбачає участь в обговоренні та прийнятті відповідних

управлінських рішень усіх зацікавлених сторін: передусім, органи державної

влади йдуть назустріч соціально відповідальному та екологічно орієнтованому

бізнесу, що може бути відображене, зокрема, в трансформації податкових

інструментів; по-друге, представники бізнесу, що ще не виявили в повній мірі

соціально спрямовану активність, матимуть можливість пересвідчитися в

державних гарантіях підтримання соціально відповідальної діяльності; по-

третє, представники громадських організацій матимуть реальну можливість

впливати на конкретні та загальну ситуації щодо провадження соціальних і

екологічних складових концепції сталого розвитку за прямої чи

опосередкованої участі всіх зацікавлених осіб.

Сталий розвиток – це, передусім, масштабні намагання людства досягти

більш-менш гармонійного співіснування різних, іноді протилежних ідей та

інтересів у суспільстві. Закономірно, що вирішуючи складні протиріччя та,

відповідно, конфліктні ситуації в рамках концепції сталого розвитку, особи, що

приймають соціально та екологічно відповідальні рішення, з одного боку,

мають ураховувати безліч суперечливих політичних, організаційних та ін.

чинників, що часто неможливо здійснити без залучення інших учасників

соціально-економічної діяльності; а з іншого, – соціальна відповідальність за

такі рішення має бути розподілена між суб’єктами економіки, представниками

державної влади, активістами громадських організацій та іншими

стейкхолдерами, інтереси яких також знаходяться в межах реалізації вказаних

рішень.
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Взагалі концепція корпоративної соціальної відповідальності ґрунтується

на положенні про те, що суспільство визнає необхідність збоку корпорацій як

основних гравців економіки нести перед ним відповідальність, яка виходить за

рамки корпоративних зобов’язань перед їх акціонерами, а також інвесторами,

тобто йдеться про інтереси третіх осіб. Інакше кажучи, початково дана

концепція включає в себе економічні, правові, екологічні, етичні та інші

очікування суспільства від великого бізнесу на сучасному етапі становлення

національної економіки та загалом розбудови держави. При цьому не

дивлячись на те, що основна відповідальність за збитки, нанесені суспільству,

інтерналізуються корпораціям, зокрема, багатонаціональним компаніям,

останнім часом актуалізується думка про необхідність розширення соціальної

відповідальності на будь-які організації та сфери діяльності, незалежно від їх

специфіки чи форм власності.

В статті І. І. Соколи та М. О. Каташинської [250] зазначається, що в

сучасних економічних умовах вітчизняний бізнес починає розуміти свою

соціальну відповідальність перед суспільством і кожною людиною. На думку

вчених, «ця відповідальність практично може бути найефективніше здійснена в

рамках соціально-етичної концепції маркетингу. Тільки на базі реалізації

соціального партнерства національна економіка України може динамічно й

успішно розвиватися». При цьому наголошується на тому, що об’єктивно

бізнесові структури почнуть інвестувати в соціально орієнтовані програми тоді,

коли вони будуть впевнені у державній підтримці розвитку їх бізнесу, особливо

в питанні забезпечення їх довгострокової присутності на ринку. Іншими

словами, існує необхідність оптимізації відносин між бізнесом і соціумом, що

повинна бути вирішена в рамках соціально-етичного маркетингу. На наш

погляд, такий підхід є релевантним сучасним проблемам вітчизняного

рекреаційного бізнесу та може бути використаний для його розвитку.

Отже, протиріччя сталого розвитку національної економіки вимагають

свого розв’язання у формі реалізації сумісної соціальної відповідальності, під

якою слід розуміти водночас відповідальність влади, бізнесу, громадськості та
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будь-яких зацікавлених осіб у гармонійному співіснуванні соціуму, довкілля та

економічної системи з пріоритезацією соціальних інтересів людини.

Прикладом комплексної конфліктно-синергетичної взаємодії є

рекреаційна економічна галузь і сфера діяльності, яка охоплює і природно-

ресурсні, і культурно-історичні, і соціально-політичні аспекти суспільного

розвитку. Поняття «рекреація» (наприклад, у роботі [150, с. 10–11])

характеризує не тільки процес і заходи щодо відтворення сил людини

(фізичних, духовних і нервово-психічних), але й той простір (як правило,

спеціалізовані території), в якому це відбувається, і час (вільний від роботи),

протягом якого це відбувається.

Рекреація – це синергетичне соціально-економічне та екологічно

релевантне явище, комплексний процес відновлення духовного та фізичного

потенціалу людини на основі раціонального використання вільного часу за

допомогою природних, соціально-економічних, історико-культурних та інших

чинників. Особливе значення в розумінні синергетико-економічного змісту

рекреаційної діяльності має сутність і специфіка поєднання природного та

соціального капіталів у межах певної території.

Як економічна галузь рекреація крім власне сфери відпочинку охоплює

також лікувальний і туристичний комплекси. Зокрема, розглядаючи синергію та

екологічні конфлікти в сфері туристично-рекреаційної діяльності, слід звернути

увагу на так звані «зелені» форми останньої та поняття сталого туризму,

зокрема:

– зони відвідання та відпочинку повинні бути захищені від надмірного

екологічного навантаження. Йдеться про асиміляційний потенціал

рекреаційних територій, порушуючи який, рекреанти створюють конфліктні

екологічні ситуації;

– присутність туристів, з одного боку, означає додаткові надходження в

економіку місця призначення, а з іншого – можливість виникнення

конфліктних ситуацій, як соціального характеру між туристами та місцевим

населенням, так і екологічного характеру – конфлікти, спричинені попитом на
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природні рекреаційні ресурси, наприклад, пляжі, одночасно місцевими та

прибулими з інших міст рекреантами;

– «зелений» та/або сільський туризм – консенсусний інструмент

вирішення екологічних конфліктів у туристично-рекреаційній сфері діяльності:

локальний характер та індивідуальний підхід до задоволення потреб у

відпочинку та відвіданні місць природного середовища практично усуває

наведені вище приховані чинники конфліктності рекреації;

– сталий туризм – зі свого боку має в якості підґрунтя для свого

функціонування синергетичні підходи до надання послуг щодо відновлення сил

населення та водночас розвитку економіки певної території, а також

збереження її ландшафтів і природних цінностей у порівнянні з

індустріальними формами ведення господарства як альтернативи рекреаційно-

туристичній діяльності. Вдало побудована та поступово реалізована стратегія

розвитку сталого туризму дозволяє певній території не тільки уникати

екологічних та інших форм конфліктів, а й отримувати синергетичні ефекти від

функціонування туризму як соціально-економічної галузі та оптимальної

форми експлуатації та водночас охорони навколишнього природного

середовища.

Наразі в світі та в Україні виникла необхідність актуалізації соціального

капіталу в різних сферах економічного життя, зокрема, в сфері туризму і

рекреації. При цьому соціальний капітал розглядається як об’єкт державної

політики. В концептуальному плані пріоритет віддається сталому розвитку, в

якому поряд із соціокультурними та політичними чинниками приймаються до

уваги еколого-економічні чинники туристично-рекреаційної діяльності.

Україна приймає щорічно понад 20 млн іноземних громадян, які

приїздять переважно зі Східної Європи, а також із Західної Європи, США і

Канади. Активізації туристично-рекреаційної діяльності на державних землях

рекреаційного призначення України забезпечує окремий стратегічний напрям

політики українського уряду з регулювання соціально-економічних процесів в

рамках сталого розвитку.
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За допомогою актуалізації соціального капіталу туризм і рекреація в

Україні мають знайти шляхи для свого росту без шкоди якості відпочинку, яка

приваблює людей відвідувати нашу країну. Один із найголовніших чинників,

який робить Україну унікальною і привабливою для відвідувачів – це природні,

зокрема, рекреаційні ресурси. Щоб зберегти якість цих національних активів, –

ландшафтних краєвидів (Карпати, Шацькі озера, Сoфіївський парк та ін.),

курортів, таких як Затока біля Одеси, медичного туризму (спа-курорти,

пластична хірургія, грязьові ванни), мінеральних джерел (Трускавець та

Миргород), багатих і різноманітних культурних традицій, гостинного і

привітного населення, – необхідне розширення активного партнерства між

урядом, бізнесом та громадами.

Соціальний капітал як найбільш дискусійний і важкий для вимірювання в

системі різних форм капіталу, оскільки більшість його компонентів невловимі

для статистичних і математичних інструментів і методик, – складається із

активів довіри, взаєморозуміння, сумісних цінностей, соціально накопиченого

досвіду та знань тощо.

Отже, розкриємо нашу ідею на прикладі того, як Україна впроваджує в

життя політику ефективного, раціонального і збалансованого використання

капіталу в усіх його формах у напрямку сталого розвитку. Соціальна форма

капіталу є найменш дослідженою, так само як і діяльність галузей національної

економіки і соціальної політики, в яких цей капітал, з одного боку, має

ефективно використовуватися, а, з іншого боку, – формується. Туризм і

рекреація є однією з таких галузей. Об’єктом для такого дослідження є

державна політика, що посилилася під час проведення Євро-2012. На прикладі

останніх етапів підготовки до цієї події стала очевидною не лише для

українського, а й для світового співтовариства, слабка ланка вітчизняної

державної політики, а саме: відсутність координації дій між різними гілками

влади та чітко фіксованої відповідальності, недостатня кваліфікація та

мотивація волонтерів, нерозвинена культура спілкування і в цілому недостатнє

сприяння збоку влади соціальній координації економічної діяльності. Йдеться
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про дефіцит соціального капіталу в Україні, який є основою туристично-

рекреаційної галузі та загальної економічної стабільності, а також державної

політики у довгостроковій перспективі [317].

Характер взаємозв’язків у системі «державна політика – соціальний

капітал» подібний до дії «принципу бумерангу», оскільки більшість політичних

принципів, включаючи демократію, міжнародні та національні цінності є

елементами соціального капіталу. Для того, щоб ретельно вивчити ці

взаємозв’язки, виникає необхідність, по-перше, в комплексній оцінці

соціального капіталу і, по-друге, в аналізі на основі цієї оцінки конкретних

механізмів та інструментів державної політики щодо таких питань, як

планування та регулювання туризму та рекреації, в тому числі включаючи

мінімізацію впливу на природні та культурні цінності, додаткове фінансування

Міністерств культури, соціальної політики, екології та природних ресурсів

України, забезпечення рівного доступу до державних земель, призначених для

різноманітних видів відпочинку та туризму, сприяння розвитку технологій

соціального навчання, створення справедливої і доступної структури

туристично-рекреаційної діяльності для всіх зацікавлених сторін тощо.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку України, який

характеризується наявністю всеохоплюючої кризи, в тому числі й фінансової,

необхідне, насамперед, відродження її соціального капіталу. З нашого боку,

подальші дослідження будуть спрямовані на отримання реалістичних

результатів оцінки соціального капіталу в туристично-рекреаційній сфері з тим,

щоб оптимально їх використовувати у практичній площині відповідних

напрямів державної політики.

Представлені в першому розділі теоретичні аспекти інституційної

економіки в їх проекції в площину діяльності економічних організацій

спричиняють появу особливих концептуальних положень, що висвітлюють

специфіку взаємовідносин організацій та інститутів у процесі створення

можливостей для задоволення потреб людей через ринкове виробництво і за

підтримки держави.
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Отже, інституційна система як набір взаємопов’язаних формальних та

неформальних правил визначає структуру стимулів для економічних агентів,

що максимізують свої цільові функції. У сучасному суспільстві економічна та й

будь-яка інша соціальна діяльність здійснюється через організації, що

забезпечують досягнення цілей їх учасників. З цього погляду організації

відрізняються від інститутів і з поняттєвих позицій є менш абстрактними: якщо

організація – це сукупність людей із спільними цілями в межах певної

діяльності, то інститут – це правило, що забезпечує нормальність такої

діяльності, в тому числі й умову не виходити за певні межі. Стабільність

інститутів залежить при цьому від структури стимулів, оскільки останні

визначають, в якому напрямку і з якою інтенсивністю будуть діяти економічні

агенти: здійснювати адаптацію в рамках існуючої системи правил, чи прагнути

переглянути дані правила. В зв’язку з цим слід зазначити, що існує подвійне

ставлення організації до інститутів, і як наслідок – можна виділити два типи

інститутів: зовнішні і внутрішні. До внутрішніх відносяться інститути, що

складаються з набору правил і механізмів забезпечення їх дотримання,

структурують взаємодію між членами організації. Зовнішніми інститутами є

сукупність правил, які структурують взаємодію індивідів в даній організації із

зовнішнім середовищем. Організація може впливати й на зовнішні інститути за

допомогою створення і налаштування внутрішніх правил [303, с. 526–527].

У результаті того, що організації виконують складні дії та змінюються у

взаємозвязку з інституційними трансформаціями, саме через організації

здійснюється накопичення економічних і організаційних знань про адаптацію

до зовнішніх обмежень, а також можливості впливу на них за допомогою

відповідних механізмів, які пов’язані з накопиченням людського та соціального

капіталу.

Розглянемо далі концептуальні особливості підходу, що отримав назву

організаційного розвитку та може бути застосований на макроекономічному

рівні при дослідженні рівноважних станів галузевого розвитку національної

економіки в його взаємозв’язку з мікрорівнем – у нашому випадку,
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рекреаційним підприємництвом [323]; такий підхід дозволить більш детально

поглянути на внутрішні особливості розвитку ринку рекреаційних послуг.

Отже, концепція організаційного розвитку розкривається через зміст

перманентної поведінкової філософії, що ініційована вищим керівництвом

певної організації і є підґрунтям для системи дій, що спрямована на зміцнення

організаційної структури, а також стратегій і процесів організації для

підвищення її ефективності. При цьому в концептуальних рамках

організаційного розвитку досліджуються такі аспекти [404, с. 1–4]:

- організаційний дизайн та управління організаційними змінами зі

з’ясуванням взаємозв’язків і взаємозалежності між ними;

- можливості покращання взаємовідносин між індивідами та

організацією, між організацією та навколишнім середовищем, всередині

організації між такими основними компонентами, як стратегія, структура і

процес;

- безперервність економічних процесів, які здійснюється як на коротко-,

середньо-, так і довгостроковій основі.

На думку Д. Ньюстрома (J. W. Newstrom) [166, с. 357–363],

організаційний розвиток ґрунтується на системній орієнтації, причинно-

наслідкових моделях і наборі ключових припущень і є зміною всіх складових

організації в напряму більшої відповідності потребам людей, більшої

ефективності в плані організаційного навчання та самооновлення.

З огляду на те, що економічні та, зокрема, рекреаційні чинники

розглядаються нами в даному дослідженні на різних рівнях, що водночас

інтегровані на рівні національної економіки, – основні положення концепції

організаційного розвитку також відображені відповідно до різних рівнів, на

яких він виявляється власне в такому:

на рівні індивіда: кожен індивід прагне особистого росту; робітники

володіють енергією та креативними здібностями, які використовуються не в

повній мірі; більшість робітників прагнуть зробити особистий внесок у
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досягнення цілей організації (на даному рівні особливе значення має

психофізична функція рекреації);

на рівні групи: групи відіграють вирішальну роль в успіху організації,

здійснюючи значний вплив на поведінку індивідів; виконання складних

групових ролей вимагає розвитку трудових навиків (на даному рівні доцільно

проводити аналіз соціальної рекреації, тобто можливостей групи відновлювати

колективні сили);

на рівні організації: зайвий контроль, зловживання політичними

прийомами негативно впливають на результати діяльності; якщо конфлікт

спрямований у потрібному напрямку, то він набуває конструктивного

характеру; цілі організації та окремих працівників можуть бути сумісними

(релевантними є зовнішні по відношенню до процесів рекреації питання її

організації, що повинно знаходити своє відображення, зокрема, в кадровій

політиці).

По суті, організаційний розвиток є сукупністю позитивних

організаційних змін і трансформацій. Проте, як і будь-яка інша організаційна

концепція, він має свої обмеження. Так, в роботі [148, с. 538–541]

підкреслюється значущість культурного чинника організаційного розвитку.

Зокрема, останній розглядається як «довгострокова робота з удосконалення

процесів вирішення проблем і оновлення в організації шляхом більш

ефективного сумісного регулювання культурних постулатів організації – при

особливій увазі до культури всередині формальних робочих груп».

Наразі ми є свідками епохи інновацій, і це жодною мірою не зводиться до

практичного впровадження технічних або технологічних винаходів. По суті,

саме соціальні інновації набагато важливіші, ніж будь-які наукові або технічні

винаходи. Більш того, сучасні підприємництво і новаторство виділилися в

самостійний «предмет», що став однією із складових частин менеджменту і

базується, по суті на його класичних принципах. Це стосується як вже довго

існуючих організацій, так і нових підприємств, як комерційних, так і

некомерційних установ, у тому числі й державних. Отже, підприємницький
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менеджмент – це управління в умовах невизначеного і нестабільного

зовнішнього середовища, що характеризується прагненням до змін, пошуком

нових можливостей і високим  ступенем ризику в їх реалізації [248].

В даному контексті можна висунути припущення про тенденцію

орієнтування загального менеджменту в напряму підприємницького

управління, про що на ідейному рівні йдеться в роботі П. Ф. Друкера

(P. F. Drucker) [71], і зі стратегічного погляду – в роботі Т. Дж. Пітерса

(T. J. Peters) та Р. Г. Уотермана (R. H. Waterman) [426]. В економічному

значенні менеджмент як наука і сфера практичної діяльності щодо інтеграції

людей в їх спільному підприємстві, пов’язаний із такими поняттями, як:

маркетинг, інновація, людські ресурси, фінансові ресурси, природні та

інформаційні ресурси, продуктивність, соціальна та екологічна

відповідальність, в тому числі здоров’я та відновлення сил  персоналу, потреба

в прибутку. Іншими словами, менеджмент забезпечує сумісну роботу людей.

При цьому основні положення менеджменту такі [71, с. 28–30]:

- менеджмент стосується людини і тільки людини;

- менеджмент неможливо відокремити від культури суспільства;

- всі робітники підприємства задля досягнення його успіху мають

розділяти загальні цінності та прагнути досягти загальної мети;

- менеджмент повинен давати можливість росту та розвитку як

підприємству в цілому, так і кожному з його співробітників окремо по мірі

зміни потреб і появи нових можливостей;

- діяльність підприємства повинна ґрунтуватись на обміні інформацією

та на індивідуальній відповідальності;

- ефективність менеджменту та підприємства в цілому слід регулярно

вимірювати і безперервно підвищувати;

- реальні результати діяльності будь-якого підприємства виявляються

тільки зовні цього підприємства. Результат його діяльності – задоволений

споживач, підприємству залишаються лише витрати.
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Існують три завдання менеджменту – в рівній мірі важливі, проте

принципово різні, які повинно вирішувати керівництво підприємства з тим,

щоб воно успішно функціонувало і робило свій внесок у розвиток суспільства:

- сформулювати місію підприємства;

- прагнути того, щоб робота підприємства була продуктивною, а дії

робітників – ефективними;

- регулювати соціальні впливи та відповідальність підприємства.

Мета підприємства як основного суб’єкта підприємницької діяльності (та

основної ланки національної економіки) – формування споживача (економічної

галузі) – декомпозується на дві цілі, досягнення яких потребує виконання

маркетингової та інноваційної функцій. Мета першої з них – зрозуміти

споживача до такої міри, щоб запропонований підприємством продукт або

послуга в максимальному ступені відповідали його бажанням і потребам і

реалізовувалися «самі по собі». Мета другої функції – спроба задоволення

якихось інших економічних потреб. Недостатньо, щоб підприємство випускало

товари і послуги, – воно повинне випускати більш ефективні з економічного

погляду товари і послуги. При цьому інноваційна функція охоплює всі складові

підприємства і всі види його діяльності. Інновацію можна визначити як

підвищення потенціалу людських і матеріальних ресурсів з метою виробництва

матеріальних цінностей і надання послуг. Якщо ми розглянемо приклад

рекреаційного підприємства, скажімо, будинку відпочинку, то його інноваційна

функція буде включати не тільки створення принципово нових видів

рекреаційних послуг (наприклад, емоційне оздоровлення через контрольоване

відчуття штучно створених мікростресів у поєднанні із перебуванням на

природі), а взагалі – новий підхід до ведення рекреаційного бізнесу, включаючи

елементи гостинності, володіння знаннями з медицини, іноземних мов тощо.

Отже, в контексті організаційного розвитку завдання менеджерів полягає

в тому, щоб перетворювати потреби суспільства в нові можливості для

прибуткового ведення бізнесу.



130

Що стосується формулювання мети і місії підприємства, то для цього

потрібний лише один орієнтир, одна відправна точка – споживач. Тобто місія і

призначення будь-якого підприємства полягають в тому, щоб задовольняти

потреби клієнта. Інтерес останнього – це лише його власні цінності, бажання і

реалії, на яких і повинна ґрунтуватись сутність бізнесу конкретного

підприємства. Іншими словами, розвиток бізнесу неможливий без

формулювання його місії та цілей, без довгострокового планування діяльності

підприємства, тобто без стратегічного підприємницького менеджменту. За

Ф. Котлером (P. Kotler) [115, с. 131–138], процес стратегічного планування

бізнес-одиниці включає в себе такі етапи: формування місії, стратегічний аналіз

внутрішнього та зовнішнього середовищ, мета, стратегія (формування та

реалізація програм).

Формулювання місії підприємства передбачає одночасно ідеалізацію

клієнта як сенсу існування та розвитку бізнес-одиниці та врахування специфіки

діяльності останньої. Після даного етапу менеджер-підприємець повинен

проаналізувати маркетингові можливості та погрози збоку зовнішнього бізнес-

середовища. При цьому останнє включає чинники, які потребують постійного

моніторингу за допомогою маркетингової інформаційної системи: такі, як

демографічні, економічні, технологічні, політичні, юридичні, соціальні,

культурні, – чинники непрямого впливу, а також чинники прямого впливу:

клієнтура, конкуренти, канали розподілення, постачальники тощо.

На наш погляд, у процесі розвитку рекреаційного підприємства в якості

одного з основних чинників формування його стратегії та кадрової політики,

що ґрунтується на використанні потенціалу співробітників: їх здібностей,

вмотивованості та сукупності спеціальних навиків, – слід розглядати чинник

культури [323]. Саме в таких процесах як рекреація, що поєднує в собі чинники

дозвілля, здоров’я, атмосферного настрою, гостинності, зв’язку з довкіллям і

т. ін. станом на сьогоднішній день у нашій країні саме чинник культури є

суттєво недооціненим, передусім, на практичному рівні рекреаційного

підприємництва. Проте і в теоретичному плані на сучасному етапі розвитку



131

ринку рекреаційних послуг і вітчизняної туристично-рекреаційної галузі,

загальна ситуація зі здійсненням відповідної підприємницької діяльності

безпосередньо залежить від особливостей організаційної і національної

культури, що потребує проведення відповідних досліджень.

Наступна концепція, що має пряме відношення до розвитку соціально-

економічних, зокрема, рекреаційних відносин, пов’язана з поняттям «якості

життя». Відповідно, ще одним показником, який можна використовувати в

якості індикатора соціально-економічного розвитку, є «Індекс якості життя»

(Україна, на жаль, за даним показником протягом 2013–2015 рр. посідає лише

123 сходинку з балом 4,324; максимальний у Данії – 7,526 [486, с. 22]). Даний

індекс (quality-of-life index) є комплексним  показником, в якому пов’язуються

результати суб’єктивної оцінки життя в країні з об’єктивним детермінантами

життя в ній і враховує такі чинники [486], що, зокрема, можуть бути

інтерпретовані в рекреаційному контексті, а саме:

– здоров’я (очікувана тривалість життя, років) – безпосередній зв’язок з

чинником рекреації;

– сімейне життя (рівень розлучень на тисячу осіб, від 1 до 5,

наближається до «1») – слабкий зв’язок з психоемоційним чинником рекреації;

– громадське життя (рівень відвідуваності церкви чи іншої подібної

організації, наближається до «1») – опосередкований зв’язок з психоемоційним

чинником рекреації: відвідання такої організації саме по собі може

задовольняти рекреаційні потреби;

– матеріальне благополуччя (ВВП на душу населення) – прямий

складний двосторонній зв’язок з чинником рекреації;

– політична стабільність і безпека (відповідні рейтинги) – практично

відсутній зв’язок з чинником рекреації;

– клімат і географія (широта, для розрізнення холодного і жаркого

клімату) – безпосередній зв’язок з чинником рекреації: клімат є рекреаційним

ресурсом;
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– гарантія роботи (рівень безробіття, %) – опосередкований

двосторонній зв’язок з чинником рекреації: безробіття може бути викликане

перенавантаженим режимом робочого дня; з іншого боку, людина, що

внаслідок незадоволеності на належному рівні її рекреаційних потреб не може

повністю відновити сили для роботи;

– політична свобода (шкала від 1 до 7, наближається до «1») –

практично відсутній зв’язок з чинником рекреації;

– статева рівність (відношення середньої зарплати чоловіків і жінок) –

опосередкований зв’язок з чинником рекреації: різні можливості для придбання

рекреаційного продукту.

В роботі [7, с. 164–168] категорія якості розглядається на

фундаментальному методологічному рівні, зокрема, на основі застосування

системного підходу, починаючи зі співвіднесення даної категорії, як із

традиційними філософськими категоріями кількості та міри, так і з категоріями

системи, структури та організованості. Особливо такий підхід є актуальним для

дослідження категорії якості життя, що включає в тому числі й рекреаційну

складову. Системний підхід уможливлює не тільки виокремлення елементів

якості, а й проведення аналізу складної структури взаємозв’язків її елементів і,

в поєднанні з сучасними концепціями синергетичного розвитку, комплексне

дослідження відповідних проблем, зокрема, рекреаційних.

Якість життя, що розглядається як цілісна система, включає в себе явища,

що розрізняються за своєю природою: матеріальні, соціальні та духовні.

Природне середовище, представляючи собою один із компонентів якості життя,

має в даній категорії дві складові: якість природного середовища і якість

здоров’я людей, опосередкованого взаємодією людини із компонентами

довкілля. Складовими якості соціальних явищ, що розуміються як діяльнісна

взаємодія, можуть виступати соціальний порядок і стабільність. Перший із них

характеризує стан організованості, впорядкованості суспільного життя,

поведінки і дій людей, а також процеси регулювання соціальної взаємодії та

громадську безпеку. Якість духовних явищ, втілених громадською та
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індивідуальною свідомістю, буде виражатися через систему цінностей,

ціннісних уявлень і соціальних настроїв.

Якість життя можна розглядати у взаємозв’язку з її новою світоглядною

формою – інноваційно-технологічною, в основі якої лежить прийняття

функціональних рішень, свідомий, раціональний вибір засобів для вирішення

економічних і соціальних проблем: «досягнення нової якості життя

розглядається як соціальна технологія, тобто відрефлексовані соціальні методи,

які, в принципі, можуть бути перенесені на нове місце і час, і

використовуватися в новому співтоваристві. Квінтесенцією макро- і

мезопоказників якості життя виступає його мікрорівень – індивідуальне буття,

якість людини. Людина як біопсихосоціальна істота інтегрує в єдине ціле всі

три субстанціональні прояви якості життя – природний, соціальний і духовний»

[7, с. 164–168].

У такій інтерпретації слід виокремити поняття якості рекреаційного

середовища та якості «рекреаційного стану» людини, розглядаючи його

водночас як різновид представленої вище загальнонаукової та соціально-

економічної категорії якості життя. При цьому завдання держави полягає не

тільки в підтримці розвитку туристично-рекреаційної галузі та ринку послуг,

пов’язаних із подорожами та відпочинком, а в ідеологізації здорового способу

життя українців, обов’язковим атрибутом якого має стати й рекреація як

запорука постійного відновлення сил людини та в певному розумінні –

спокійного життя в країні.

2.2 Аналіз теоретико-економічних підходів щодо визначення

рівноважних станів національної економіки

Відправною точкою аналізу в неокласичній економічній теорії, як і

більшості інших економічних теорій, є рівновага, що досліджується як на

індивідуальному, так і на загальносистемному рівнях [303, с. 112]. Зокрема,
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рівновага може асоціюватися з результатом узгодження економічних інтересів

чи станом розв’язання конфліктів, які були спричинені різними інтересами та,

відповідно, претензіями збоку економічних агентів, які взаємодіють між собою.

За такого підходу розгляд інститутів тільки як засобів чи механізмів

забезпечення координації між економічними агентами був би неповним. Одна з

головних першопричин виникнення інститутів (та на основі якої можна

обґрунтовувати їх соціально орієнтоване призначення) – це їх сприяння через

створення відповідних правил досягненню, в результаті провадження певної

соціально-економічної діяльності, рівноваги. Зокрема, в рекреаційній галузі

України наразі спостерігається вкрай слабке інституційне забезпечення, що, на

наш погляд, і є однією з основних причин відсутності стану її рівноваги, в будь-

якому розумінні останньої.

В роботі [219, с. 12] зазначається, що з погляду сучасного

інституціоналізму в міру ускладнення виробничих процесів і неминучої при

цьому все більшої диференціації і спеціалізації виробництва роль соціально-

економічних інститутів як правил взаємоузгодження різних галузей в єдиний

економічний механізм зростає та полягає в зменшенні невизначеності шляхом

формування стійкої системи взаємовідносин між людьми.

Ідея розвитку рекреації саме на засадах зрівноваженості, а не, скажімо,

балансу чи оптимальності, має як етимологічне та лінгвістичне, так і

методологічне пояснення, центральним моментом у якому є положення про

пошук рівності багатьох чинників, які динамічно впливають на рекреаційний

розвиток, а також певні традиції неоінституціоналізму, а саме теоретико-ігрова

інтерпретація регулювання економічних взаємодій – рівновага Неша (Nash

equilibrium) [421] – (рис. 2.2) [315]. При цьому аспекти інших теорій

економічної рівноваги також використані в якості підґрунтя для побудови

моделі прогнозування розвитку рекреації в системі управління національною

економікою, наприклад, модель «витрати – випуск» В. В. Леонтьєва [129].

Розглянемо детальніше окремі теорії із зазначених на рис. 2.2 і

проаналізованих у роботах [21; 381; 412]. Так, щодо теорії (моделі)



135

В. Леонтьєва [129], – у роботі [13, с. 8–9] зазначається, що прагнення наблизити

економіко-математичне моделювання до реальності, зробити моделі більш

«обчислюваними», які враховують реально існуючу статистику, її доступність,

безпосередньо простежується в історії розвитку цієї теорії. Якщо модель

загальної рівноваги Вальраса (Walras’ model) зразка 1870 року є повністю

дезагрегованою, що робить її суто теоретичною, то в моделях Леонтьєва та

Неймана (von Neumann model) [422] дезагрегація не йде далі поняття «галузь», а

виробнича функція оперує такими гранично агрегованими показниками, як

національний дохід, обсяг основних ресурсів тощо. Крім перерахованих є

велика кількість «проміжних» моделей, що описують різні аспекти

національного господарства, що відрізняються переважно детальністю

проведеного аналізу, проте основні методологічні прийоми залишаються

незмінними.

Рис. 2.2. Узагальнення результатів теоретичного аналізу економічної
рівноваги для подальшого моделювання зрівноваженого розвитку рекреації

«Витрати – випуск» Леонтьєва
Обсяг ВВП як суми розподіленої продукції
галузей дорівнює обсягу ВВП як сумі всіх
виробничих витрат

Теорія ігор: рівновага Неша
якщо дозволити змішані
стратегії, тоді в кожній грі для
скінченої кількості гравців, які
обирають стратегію зі скінченої
множини стратегій, буде хоча б
одна рівновага Неша

Теорія рівноваги Вальраса
Кожен індивід намагається максимізувати
отриману корисність; на кожному ринку попит
рівний пропозиції

Не можна передбачити
результати вибору декількох
учасників гри, аналізуючи ці
рішення ізольовано одне від
іншогоРівновага досягається на основі дії всіх

учасників ринку

«Кейнсіанський хрест»
На макрорівні рівноважний обсяг
випуску рівний сукупним витратам

Залучення інвестицій збільшує
виробництво товарів і послуг і,
відповідно, максимізує прибутки

Оптимум Парето
Добробут суспільства досягає максимуму, а розподіл
ресурсів стає оптимальним, якщо будь-яка зміна
цього розподілу погіршує добробут хоча б одного
суб’єкта економічної системи

Припускається лінійна залежність між
витратами та обсягом виробництва

Ситуація, коли всі вигоди від
змін вичерпані
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Модель Леонтьєва носить статичний характер, тобто в ній не

враховується фактор часу, який грає вкрай важливу роль при складанні плану,

але цей недолік не є перепоною – модель Леонтьєва допускає динамічне,

розгорнуте в часі формулювання. Проте більш загальною динамічною моделлю

є модель, що носить ім’я її автора – Дж. фон Неймана. Модель Неймана

включає в себе модель Леонтьєва як окремий випадок і відрізняється від неї

тим, що в ній допускається спільне виробництво в кожному технологічному

процесі (галузі) декількох видів товарів. Тим самим усувається істотний

недолік моделі Леонтьєва, що полягає в оперуванні поняттям «чистої» галузі.

Модель Неймана породила велике число досліджень, в ході яких було

з’ясовано, що основні властивості цієї моделі не пов’язані зі специфікою опису

виробничого сектора на мові матриць [13, с. 8–9].

Однією з перших теорій (моделей) рівноваги є модель Вальраса [480], яка

початково була викладена автором формальною мовою, що дуже наближена до

сучасної. Незважаючи на те, що ця модель є суто теоретичною, ідеї, закладені в

ній, надали і продовжують надавати плідний вплив на всі галузі моделювання

економічних процесів. Так, поняття конкурентного рівноваги, що становить

ядро моделі Вальраса, згодом трансформувалося в поняття динамічної

рівноваги в моделі Неймана. Сам опис виробничого процесу, прийнятий,

скажімо, в моделі Леонтьєва, також бере свій початок у Вальраса [13, с. 104–

106].

Модель Вальраса призначена для опису децентралізованої економіки,

оскільки в ній передбачається, що кожен учасник повністю вільний у виборі

своїх дій, керуючись лише прагненням до власного благополуччя. Однак

основний висновок із моделі загальної рівноваги, що складається з власне

існування рівноваги, одночасно показує, що здійснення цієї рівноваги можливе

не при всіх діях учасників економічної системи, що моделюється. Виявляється,

рівновага можлива лише при узгоджених рішеннях усіх виробників і

споживачів; таке узгодження в конкурентній економіці здійснюється за

допомогою ринку товарів. При цьому передбачається, що структура суспільства
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складається з двох секторів: виробництво та споживання. Сектор споживання

можна розуміти як сукупність усіх індивідуумів, що складають суспільство, а

також установ, які беруть участь безпосередньо у виробництві. Виробничий

сектор складається з окремих галузей, фірм та індивідуумів, які виступають у

якості виробників. Один і той же об’єкт може фігурувати і як виробник, і як

споживач.

Товари, що обертаються в даній системі, також мають подвійний

характер. Одна група товарів, продукти виробництва, характеризуються тим,

що кожен із них може бути продукований у виробничому секторі: метал,

машини, електроенергія тощо. Інша група товapів – первинні фактори, що не

продукуються виробничим сектором: праця та земля (природні ресурси). Слід

зазначити, що такий «товар», як праця, якісно відрізняється від усіх інших

компонент виробництва, і його включення в число первинних факторів поряд з

іншими слід розглядати як певну ідеалізацію. У деяких моделях, близьких за

ідейним змістом до викладення моделі Вальраса, праця розглядається як єдиний

первинний фактор, і його використання передбачається необхідним у будь-

якому виробничому процесі. Первинні фактори є власністю споживачів, які їх

продають із метою придбання продуктів виробництва. Споживач, перебуваючи

в рамках бюджетних обмежень, прагне отримати максимальне задоволення від

обраного ним асортименту продуктів. Поведінка виробників характеризується

прагненням максимізувати прибуток від виробництва, що є різницею доходу

від продажу вироблених продуктів і витрат на придбання первинних факторів

та інших продуктів для здійснення виробництва.

Отже, ми припускаємо, що кожен із учасників економічної системи

максимізує деяку величину при певних обмеженнях, причому і цільова функція,

і обмеження залежать від цін на товари і первинні фактори в нашій системі.

Питання про ціни є центральним питанням у даній моделі. Передбачається, що

кожен учасник пасивно сприймає існуючу систему цін, не намагаючись на неї

впливати. Це припущення має місце в економіці з «досконалою» конкуренцією.
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Аналогічні моделі, що враховують наявність монополій, мало розроблені в силу

їх математичної складності.

З погляду математичної економіки стан рівноваги є необхідною умовою

стабільності, нормального функціонування економіки. Разом із тим, воно не

може бути досягнуто автоматично шляхом неузгоджених дій кожного учасника

в його власних інтересах. Сам Вальрас вважав, що в ринковій економіці в ролі

регулятора, який узгоджує дії всіх учасників і встановлює рівноважні ціни,

виступає ринок. Для пояснення Вальрас малював таку картину: абстрактне,

неживе поняття «ринок» зображалося у вигляді людини-аукціонера, що

розпоряджається на реальному ринку. Цей аукціонер спочатку призначає

довільні ціни на товари, після чого учасники ринку здійснюють умовні угоди і

повідомляють про їх результат аукціонерам. Якщо попит на деякий товар

виявився більше (менше) пропозиції, то аукціонер змінює початкові ціни,

піднімаючи (знижуючи) ціну цього товару. Остаточні угоди відбуваються лише

після досягнення рівноваги. Назвавши цей процес «намацуванням», Вальрас

вважав, що він призводить до мети. З сучасного погляду зрозуміло, що для

цього необхідно, щоб стан рівноваги був глобально стійким. Можна вимагати і

локальної стійкості рівноваги, однак при цьому доведеться піклуватися про

належний вибір початкового вектора цін [13, с. 104–106].

У контексті нової інституційної економіки, на думку автора роботи  [303,

с. 91], інститут є універсальним мірилом навіть для ринку. В даному сенсі йде

посилання на глибинність поняття «інститут», згідно з якою його

найважливішою властивістю є вплив на формування «інтерсуб’єктних

мисленнєвих конструкцій», що забезпечують взаєморозуміння між учасниками

ринкових відносин, яке можна назвати рівновагою, тобто «стабілізованою

взаємодією», що досягається шляхом формування узгоджених очікувань при

мінімальному обміні інформацією.

Також вченим [303, с. 525–529] розглядається поняття інституційної

рівноваги, яке інтерпретується як «точка відліку», що зафіксована для

виявлення характеристик інституціональних змін, «ситуація, в якій при даному
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співвідношенні сил гравців, даному наборі контрактних відносин, що

утворюють економічний обмін, жоден із гравців (а також гарантів угоди, якщо

вони не збігаються) не вважає для себе вигідним витрачати ресурси на

реструктуризацію угод, зміну їх форми». При цьому набір рівноважних

стратегій гравців відображає їх порівняльну силу для ведення переговорів.

Розглядаючи умови рівноваги з погляду розподільних наслідків існуючої

системи правил, слід зазначити, що необхідного зв’язку між станом рівноваги і

оцінкою гравцями даних наслідків як справедливих не існує. Навіть якщо

значна частина учасників обміну розглядає результати як несправедливі, це ще

не є достатньою підставою для інституціональних змін, – підставою відносної

незалежності рівноваги від його оцінок учасниками обміну є асиметричність

розподілу переговорної сили між сторонами. Як і в будь-якій економічній

концепції, що містить елемент рівноваги, в даній моделі вона повинна бути

доповнена, з одного боку, умовами стабільності, а з іншого – можливостями

єдиної рівноваги і пов’язаної з нею ефективності розміщення ресурсів.

Порушення інституційної рівноваги відображаються через поняття

«кумулятивних» інституційних змін, які виникають унаслідок зрушень у

периферійних правилах і поступової зміни правил більш високих порядків. Як

правило, всі інституційні зміни є еволюційними і кумулятивними, оскільки в

якості складової вони містять певні неформальні правила.

Якщо говорити про питання рівноваги на ринку рекреаційних послуг і в

результаті оцінки стану туристично-рекреаційної галузі в Україні, саме з

неоінституційного погляду, то, зважаючи на обов’язковість урахування при

цьому неформальної складової відповідного інституційного забезпечення, слід

зазначити, що за умови поступового заміщення збоку держави спеціальним

органом влади наявної тіньової структури (передусім, у тих регіонах, де

рекреація є традиційним видом послуг) з’являється можливість інституційного

вирішення проблеми відсутності рівноваги, без залучення значних додаткових

фінансових інвестицій.
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Нагадаємо, що згідно з традиційним ринковим поглядом [173, с. 46],

загальна економічна рівновага – це ринкова ситуація, при якій відсутні як

надлишковий попит, так і надлишкова пропозиція, а отже, покупці можуть

купити все, що їм необхідно, і продавці можуть продати все, що вони виробили,

за існуючими ринковими цінами.

У роботі [136, с. 273–281] розглядається теоретико-ігровий підхід до

визначення економічної рівноваги. Зокрема, розглядається модель гри n осіб:

«класична» гра n осіб описує конфліктну ситуацію, в якій приймає участь n

гравців; гравець має в своєму розпорядженні деяку множину стратегій, а також

функцію виграшу. Кожен із гравців, обираючи зі своїх стратегій необхідну для

певних дій, може впливати на сукупність стратегій інших гравців. Як відомо,

рівноважний стан такої взаємодії в теорії ігор отримав назву згаданої вище

рівноваги Неша. Взагалі поняття рівноваги в економічній системі розвивалося

поступово. Спочатку під рівновагою розумівся лише матеріальний баланс

продукції, потім баланс між попитом і пропозицією товарів разом із балансом

фінансів. Наразі ж, в основному ідеї теорії ігор уможливили визначення

рівноваги в економіці як рішення гри багатьох осіб – учасників економічного

процесу. При цьому рішення відповідним чином сформульованої гри повинно

забезпечувати баланс матеріальних і фінансових ресурсів учасників. Слід також

зазначити, що, як правило, поняття економічної рівноваги пов’язують із

наявністю суперечливих інтересів, із конкуренцією тощо, тому відповідні

моделі рівноваги називають моделями конкурентної економіки, що описують

ідеальну, гіпотетичну економіку. У зв’язку з цим змістовна теоретико-ігрова

інтерпретація моделей економічної рівноваги є неоднозначною.

Аналіз економічних конфліктів дозволяє авторам роботи [151, с. 203–212]

зробити висновок, що з погляду побудови моделей управління економічними

системами в умовах кризи та синтезу механізмів управління найважливішими з

їх характеристик є такі: слабка передбачуваність, системна стійкість,

скритність, взаємна рефлексія, кумулятивність, квазіперіодичність і

невизначеність.
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Слабка передбачуваність / прогнозованість економічних криз виявляється

в неможливості точно передбачити траєкторію їх розвитку. Тобто йдеться не

про відсутність достатнього прогностичного інструментарію, а про об’єкт, який

підлягає прогнозуванню. Одним із виходів у даній ситуації є пошук

нестандартних відхилень у поведінці такого об’єкта, і в результаті

спостережень дійсно можна побудувати кореляційну модель і здійснити за її

допомогою прогностичну оцінку з метою передбачення поведінки економічних

суб’єктів у майбутньому. Проте, як показує практика, наявність людського

чинника вносить свої корективи, і навіть чітка математика разом із статистикою

безсилі в плані реалізації завдань економічного прогнозування, особливо в

умовах кризи. Водночас, якщо застосувати певні прийоми синергетичного

підходу, як наприклад, інструменти фрактальної геометрії, то з’являється

альтернатива побудови моделі, адекватної завданню розв’язання кризового

стану економічної системи. Проте в цьому випадку, навпаки, з’являється

проблема точності використаних математичних інструментів; синергетичний

економіко-математичний інструментарій поки що мало застосовний на макро-

чи мезорівнях проведення економічних досліджень.

У будь-якому випадку, пошук рівноважних станів економічних систем в

умовах кризи є дуже складним завданням. Єдине, що його однозначно

виправдовує – це використання утворених кризою можливостей управлінського

впливу в так званих точках біфуркації: всупереч тому, що криза руйнує будь-

яке системне утворення, вона ж є джерелом зародження нових утворень, і від

своєчасного втручання в такі кризові трансформації залежить, чи зможемо ми

скористатися шансом без особливих зусиль зрушити певну економічну систему

в якісно новому напрямку її розвитку. Інакше кажучи, йдеться про системну

стійкість, що може виявляти себе в двох протилежних напрямах, які

визначають, роз’єднаються чи, навпаки, з’єднаються в нову «молекулу»

елементи (підсистеми) системи.

Рекреація як сфера та в певному розумінні самостійна соціально-

економічна система (підсистема – в складі системи управління національної
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економіки) знаходиться в стані перманентної латентної кризи, що дуже заважає

їй набрати обертів і одержати стрімкий розвиток, на який уже давно чекає

українське суспільство. З іншого боку, такий стан рекреації дозволяє

застосувати акумульований управлінський / інституційний потенціал у

правильних напрямках. І тут актуальним є інше питання: чи справді

акумульований такий потенціал?

Іноді складається враження про штучну ізоляцію рекреації як соціально-

економічної системи, що, безумовно, в жодному разі неефективно, оскільки

призводить до напруженості всередині туристично-рекреаційної галузі, і, в

результаті, – страждають і люди, що в ній задіяні, і, головне – споживачі, які не

можуть бути впевненими в тому, що в своїй країні одержать гідний рівень

рекреаційного сервісу, співрозмірний з рівнем особистісного добробуту. Більше

того, будь-яка ізоляція є формою втручання в хід ринкових реформ, які

потребують відкритості між усіма учасниками певної, в нашому випадку

рекреаційної економічної діяльності.

Аналіз робіт [58; 78; 149; 151, с. 203–212; 225] дозволяє зауважити, що

прихованість руйнівних процесів, що виникають в економічних системах, яка

відображається в тому, що вихідні причини і рушійні сили таких процесів

спеціально замасковані, а наміри сторін навмисно приховані і свідомо

перекручені, – саме й свідчить про наявність кризи. Процеси, всі сторони яких є

відкритими та відомими, не можуть вважатися кризовими. З огляду на це,

реальна інформація про стан, у якому перебуває сьогодні вітчизняна

рекреаційна галузь, суттєво відрізняється від її загальнодоступної форми.

Слід звернути увагу на особливості взаємодії сторін, що беруть участь в

кризовому процесі, коли різні сторони не тільки реагують одна на одну, але й

намагаються нав’язати супернику вигідну їм стратегію його поведінки. Тобто

йдеться про своєрідну технологію взаємного антикризового управління, при

якому одна із сторін прагне передати іншій стороні інформацію, що спонукає її

діяти так, як це їй вигідно: відбувається своєрідна мотивація (маніпулювання)

поведінки однієї сторони іншою. Зі свого боку інша сторона в конкурентній
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взаємодії повинна зробити таке: по-перше, промоніторити і дізнатися про

можливі варіанти дій першої сторони, її цілі та наміри, ресурсні та

комунікаційні можливості та інші чинники, що впливають на її поведінку; по-

друге, прийняти, використовуючи одержані в першому пункті дані, рішення

щодо власної поведінки; по-третє, передати першій стороні такі дані про себе і

свої наміри, які спонукають її вести себе так, як це їй вигідно. Тобто

відбувається пошук слабкої точки взаємодії, в якій одна зі сторін опиниться в

менш вигідному становищі і в результаті почне поступатися конкуренту та

вимушена буде залишити сферу діяльності. Як бачимо, поряд із зазначеними

вище біфуркаційними точками криза породжує також точки, в яких

притягується деструкція в діях і намірах учасників соціально-економічної

взаємодії.

Поряд із питанням про пошук можливої, хоча б тимчасової рівноваги в

кризових умовах функціонування економічної системи, існує також питання

про необхідність і можливості оцінки циклічності процесів, які породжуються

кризами в суспільних відносинах. Так, неможливо точно встановити будь-які

закономірності в параметрах економічних циклів, інакше глобальна фінансова

криза 2008 року була б передбачена. Проте відомо, що квазіперіодичні процеси

в системах будь-якого типу відбуваються не самі по собі, а в результаті дії

внутрішніх протинаправлених економічних, політичних та інших сил, які

виводять систему з рівноваги та потім повертають її в стан рівноваги.

На наш погляд, саме завдяки таким коливальним процесам рекреаційна

галузь наразі протягом досить тривалого часу знаходиться в стані

квазірівноваги: в країні в межах курортних та інших рекреаційних територій

надаються відповідні масові сезонні та несезонні послуги, якість яких проте

залишається в середньому на недостатньому рівні, а також актуальними є

питання безпеки рекреантів та ін.

Ще одне питання, яке не має економічної природи, проте прямо впливає

на економіку рекреації, потребує своєї актуалізації. Йдеться про питання

несумірності в когнітивному сприйнятті суб’єктами рекреаційної діяльності
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того, чим вони власне займаються, що знаходить своє відображення, – тому, як

вони уявляють сутність таких понять, як: «гуманність», «правдивість»,

«етичність», «моральність», «естетичність», «гостинність», «толерантність» та

інших понять, змістовна сторона яких практично не піддається ні уніфікації, ні

стандартизації. Загалом дане питання важливе й з погляду формування

соціального капіталу в рекреаційній сфері соціально-економічної діяльності.

Саме соціальний капітал може стати тим каталізатором, який все ж таки підніме

українську рекреацію на стабільно новий якісний рівень.

Однією з найбільш вдалих, на наш погляд, форм зрівноваженого

економічного розвитку, є форма, що в загальних рисах відповідає ідеї

солідарної економіки [285]. Автор зазначає, зокрема, що економічний устрій

народної, солідарної економіки зорієнтований, передусім, на задоволення

потреб і захист інтересів широких верств населення. Фундаментом народної

економіки при цьому мають стати «демократизація та соціалізація відносин

власності» в контексті забезпечення реальної участі в управлінні нею

представників усіх зацікавлених сторін і, передусім, трудових колективів.

Врешті ми прийдемо до органічної взаємодії «…державної, акціонерної та

кооперативної (народної) власності, у межах яких реалізуються інтереси

працівників-співвласників (народні підприємства), працівників-акціонерів

(акціонерні підприємства) та найманих працівників на державних

підприємствах із законодавчим забезпеченням твердих соціально-економічних

гарантій». Цим ми створимо реальне підґрунтя для широкого залучення

населення до вирішення будь-яких конкретних його проблем, без чого

неможливе формування дієвого громадянського суспільства.

Одним із актуальних і водночас найменш досліджених питань в рамках

дослідження рівноваги в економічних системах є питання мотивації. Інституції

формують середовище, в якому створюється мотиваційна структура

господарських агентів;  при цьому під мотивом розуміється внутрішня

спонукальна дія. Традиційна економічна теорія передбачає, що господарськими

агентами рухають в основному економічні інтереси. Згідно з економіко-
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соціологічним підходом окрім економічних інтересів, дії агентів також

структуруються культурно-нормативними схемами, що включають ідеальні та

практичні стандарти поведінки, які розділяються агентами і санкціонуються

суспільством. Такі схеми формують специфічні соціальні контексти щодо

визначення існуючих правил, які породжують обмеження, в рамках яких

складається конкретний зміст економічних інтересів. Окрім того, ключове

поняття ефективності економічних інститутів виходить далеко за межі

калькуляції витрат, навіть на рівні трансакційного підходу, і фіксації

відповідних результатів. Її параметри пов’язані з тим, як самі агенти

розцінюють існуючі правила з погляду своєї практичної діяльності. Елементи, з

яких складається оцінка ефективності правил діяльності з погляду

господарських агентів такі [229, с. 21–24]:

– вигідність / затратність виконання правила – великі чи відносні

трансакційні витрати його дотримання чи недотримання;

– ступінь формалізації правила – ступінь деталізації, з якою прописані і

затверджені умови його дотримання;

– прозорість правила – наскільки воно несуперечливе та зрозуміле;

– складність дотримання правила – чи великі організаційні ресурси

необхідні для цього;

– відповідність правила довгостроковим інтересам агента;

– ступінь загальності / специфічності правила – в якій мірі воно

контекстуальне, чи легко переноситься з одного ринкового сегмента в інший;

– ефективність підтримки правила – наскільки сильні і регулярні

формальні і неформальні санкції при його недотриманні;

– вкоріненість правила – чи високий ступінь його відповідності звичній,

усталеній практиці діяльності в даному сегменті ринку;

– справедливість правила – наскільки воно задовольняє агентів з

погляду моральних оцінок.

На думку В. М. Лисюка [130], «…модель державної системи

економічного управління може мати назву “регульований ринок” при умові,
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якщо вона передбачає у її складі державне цілеспрямоване регулювання

товарних ринків як основних структуроутворюючих складових ринкової

економіки на основі врахування, у першу чергу, державних інтересів, а точніше

– інтересів суспільства – громадян держави. Тобто, така система регулювання

ринків орієнтована на реалізацію цільової функції – а відносно, на сталий

економічний розвиток». Принципи формування такої системи державного

регулювання економіки за моделлю «регульованого ринку», на думку вченого,

передбачають, зокрема, такі основні дії: реалізацію цільової функції через

максимізацію доданої вартості;  цільову об’єктну орієнтацію механізмів

регулювання на елементи доданої вартості; легітимне застосування

регулюючих механізмів в умовах відкритості економіки; −обґрунтоване

регулювання, а також −вирівнювання та розширення відтворювальної

структури будь-яких товарних ринків;− збалансованість економічних інтересів

всіх суб’єктів ринку при дотриманні суспільних інтересів тощо.

Повернемося до, мабуть, центрального поняття в рамках аналізу

рівноважних станів соціально-економічних систем, а саме поняття їх стійкості.

В роботі [163, с. 51–52] зазначено, що починаючи з другої половини двадцятого

століття економісти розглядають стійкість економічних систем як

найважливіший чинник, який забезпечує позитивну і рівномірну динаміку

економічного зростання. При цьому поняття стійкості нерозривно пов’язане із

рівновагою економіки, виступає її якісною характеристикою, а також

розглядається в єдності з поняттям прогресу суспільного розвитку. Саме

поняття стійкості трактується по-різному, як правило, під стійкістю

економічної системи розуміється її «…поступальний рух в напрямку

неухильного зростання обсягів виробництва. Стабільні та високі темпи

економічного зростання та показники, що його характеризують, виступали

найважливішими критеріями стійкості системи». У період стрімкого

індустріального розвитку економічні та інші суспільні науки розглядали в

центрі аналізу явища стійкості проблеми рівноваги, порядку, послідовності,

детермінованості тощо. Для спрощення розуміння та можливості одержання
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розгорнутих результатів об’єкти економічного аналізу досліджувалися

переважно як замкнуті та лінійні системи, ключовим поняттям для визначення

типу яких був спосіб виробництва. В основі такого трактування категорії

стійкості лежить «…принцип економічного детермінізму, виведений із досвіду

розвитку людської цивілізації протягом десяти тисяч років. Парадигма розвитку

двадцять першого століття вимагає зміни підходів до вивчення стійкості».

У роботі В. В. Кулика [124] автор розглядає спрощену модель стійкого

розвитку національної економіки і наводить її у формі системи балансових

рівнянь, що відображають процеси відтворення в рамках річного циклу, а саме:

– рівняння виробництва Y(t) = С(t) + I(t);

– рівняння використання доходу Y(t) = C(t) + S(t);

– рівняння змін капіталу S(t) = I(t),

де Y (t), S (t), C (t), I (t) – відповідно, вироблений кінцевий продукт у

системі, здійснені заощадження, кінцеві споживчі витрати, інвестиційні

витрати, t – часовий період.

Цільова функція визначається як необхідність підтримки оптимальної

структури доходів (Y(t), S(t)) і макроекономічних пропорцій цих доходів

(S(t) / Y(t)) для потреб розширеного відтворення цієї соціально-економічної

системи (Y(t) / Y(t–1)). При цьому зазначається, що «зростання кінцевого

продукту у цій соціально-економічній системі (виробничий сектор) залежить

від його оптимального розподілу на споживчу та інвестиційну частки

(споживчий сектор) та у зв’язку з цим – підтримувану стабільність фінансового

ринку (фінансовий сектор)».

Указаний спосіб моделювання процесів відтворення певної соціально-

економічної системи ґрунтується на так званому інтерактивному підході, що

проявляється, зокрема, в наявності довіри між суб’єктами господарювання і,

відповідно, згодою сумісно діяти в рамках довгострокової програми (передусім

у питаннях інвестиційної політики) відтворення вказаної системи, частиною

якої є власне самі суб’єкти. В рекреаційному секторі економіки, за умови

впровадження такого підходу передбачається використання переваг
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соціального капіталу, що має особливе значення та високий рівень саме в сфері

гостинності та надання послуг, пов’язаних із поліпшенням здоров’я та

загального самопочуття через споживання послуг організованого відпочинку.

В контексті дослідження особливостей теорій людського та соціального

капіталу при здійсненні прогнозів зрівноваженого розвитку рекреації важливим

моментом є врахування аспектів управління знаннями, що відображають

останні тенденції концептуальних поглядів на інтелектуальний капітал як

важливу складову вказаний двох форм капіталу [316].

В контексті управління знаннями останні, як правило, розглядаються в

рамках ієрархічного та процесного підходів. Згідно з першим із них знання

змінюють свою форму та зміст, що можна зобразити у вигляді сходів, які,

починаючи з нижчої сходинки та закінчуючи верхньою, можна представити

наступним чином [424, с. 41]: факти (символи); дані (факти + синтаксис +

семантика); інформація (дані + мета їх застосування); знання (інформація +

досвід + навики + компетенція); дії (знання + мотивація); мудрість (знання + дії

+ передача знань).

Знання як результат процесу трансформації даних та інформації

збагачується з досвідом і оцінюється в основному в якості нематеріального

економічного ресурсу. Даний трансформаційний процес не закінчується

появою знань із інформації, а передбачає передачу існуючих і подальше

створення нових знань, а також зворотний зв’язок на більш високому рівні [406,

с. 16–18].

І з ієрархічних, і з процесних позицій мотивація є визначальним

чинником трансформації знань як потенціалу, тобто деякої монументальної,

проте позбавленої потрібної динаміки даності, в знання практичні, дієві, які й

приводять врешті-решт до отримання економічної чи соціальної ефективності в

процесі вирішення тієї чи іншої проблеми на макроекономічному рівні.

Сутність релевантних взаємозв’язків полягає в тому, що знання в

поєднанні з мотиваційними та інноваційними чинниками, є, з одного боку,
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необхідним базисом, а з іншого, – дієвим інструментом вирішення соціально-

економічних проблем.

Взагалі поняття знань і відповідно управління знаннями не може бути

чітко визначене, оскільки не існує точного уявлення про те, що саме ми можемо

називати знаннями. Зокрема, практично не піддаються оцінці так звані неявні

знання. В роботі [400, с. 3] під нолідж-менеджментом пропонується розуміти

всю діяльність певного суб’єкта соціально-економічних відносин, що пов’язана

з даними, інформацією та знаннями в тій чи іншій формі.

На думку автора роботи [362, с. 133–138], циклічний і замкнений процес

управління знаннями включає в себе шість етапів:

– формулювання цілей нолідж-менеджменту. Процес управління

знаннями починається з визначення своїх цілей, які є похідними від цілей

суб’єкту економічної діяльності (на організаційному чи регіональному рівнях).

Це дозволяє заощаджувати на активності суб’єкту шляхом використання

«готових» відповідей на соціально-економічні та інші питання;

– ідентифікація знань – передбачає пошук прозорих індивідуальних і

колективних навиків. Виявлені знання підлягають каталогізації та занесення до

відповідних баз;

– розвиток знань: організації постійно потребують нових навиків,

продуктів, кращих ідей і більш ефективних процесів, як за допомогою власних

співробітників, так і шляхом використання зовнішніх джерел оновлення знань.

Розвиток знань припускає використання останніх як у явній, так і в неявній

формах;

– збереження та накопичення знань. Йдеться про якісно селекційний

процес, який передбачає відбір найкращих знань, накопичення їх і збереження

на електронних носіях в ІТ базах даних;

– поширення знань. Концепція розповсюдження знань у залежності від

контексту означає або централізовано керовану передачу знань для певних груп

співробітників, або одночасну дифузію знань між окремими особами чи
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членами колективів. При цьому для уникнення конфліктних ситуацій і

неефективних дій необхідний контроль обміну знаннями;

– застосування знань – їх продуктивне використання на благо суб’єкта

економічної діяльності та суспільства загалом.

Автори роботи [413] вбачають тісний зв’язок між управлінням знаннями

та інтелектуальним капіталом, що просліджується навіть на етимологічному

рівні: слово «знання» (Wissen) в німецькій науковій термінології присутнє в

обох словосполученнях: управління знаннями – Wissensmanagement,

інтелектуальний капітал – Wissensbilanzen.

В роботі [348, с. 63–75] автором пропонується комплексний підхід до

управління інтелектуальним капіталом, що ґрунтується на системі нолідж-

менеджменту та розглядається на наступних етапах здійснення бізнес-процесів:

управління ресурсами; управління виробничими процесами; процеси

оптимізації задоволення потреб та інтересів зацікавлених сторін.

Управління інтелектуальним капіталом зі свого боку включає

перераховані вище етапи: на першому етапі формуються інтелектуальні

ресурси, вартість яких має приховану форму; на другому етапі інтелектуальні

ресурси перетворюються на інтелектуальні активи, що піддаються економічній

оцінці; на останньому етапі значення інтелектуального капіталу максимізується

шляхом посилення правового захисту, що дозволяє комерціалізувати та

підтримувати даний капітал на ринку. Тобто, іншими словами, прогрес

інтелектуального капіталу, розділений на три етапи, супроводжується

наступною трансформацією його форми: знання (як сировинні ресурси) –

інноваційні ресурси (основа товарного продукту) – права інтелектуальної

власності (юридично ідентифікована форма інтелектуального капіталу).

Наприклад, для розробки продукту – програмне забезпечення – фірма

спочатку використовує розум, досвід і певний обсяг знань своїх співробітників.

Потім на етапі, коли інноваційний продукт набуває форми та змісту, які можна

оцінити у вартісному виразі, він поставляється на ринок програмних продуктів.

Нарешті, для того щоб збільшити виграші від реалізації на ринку створеного
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продукту, фірма має отримати права інтелектуальної власності з метою захисту

шляхом отримання патенту на відповідне програмне забезпечення. Пізніше для

максимізації реалізації величини інтелектуального капіталу використання

інноваційного продукту продовжується структурно розширюватися за

допомогою різних ліценцій та угод.

Таким чином, відповідно до етапів процесу управління інтелектуальним

капіталом форми останнього можна згрупувати наступним чином:

– інформаційні ресурси;

– інноваційні ресурси і продукти;

– продукти інтелектуальної власності.

Зміст кожної з представлених трьох груп у відповідності з іншими

формами капіталу, які відображають розвиток взаємодії інтелектуального

капіталу з такими елементами організаційного середовища як персонал,

клієнти, структура ринкових взаємовідносин, розкрито в роботі [348, с. 64].

На етапі нолідж-менеджменту (управління знаннями як «сировинними

ресурсами») не залежно від форми інтелектуального капіталу (людського,

клієнтського чи структурного) знання перебувають у «сирому» вигляді та,

отже, використовуються в якості ресурсу для виробництва та експлуатації.

Управління інтелектуальним капіталом на даному етапі в основному

зосереджене на людському капіталі, оскільки персонал (співробітники) є

основними носіями і генераторами знань.

На етапі інноваційного менеджменту інтелектуальний капітал

розглядається як сукупність інноваційних ресурсів, які виникли внаслідок

перетворення ресурсних знань шляхом організації різних бізнесових і

виробничих процесів у знання прикладні, тобто прототипи нових продуктів,

процеси або управлінські чи комерційні рішення. Іншими словами, йдеться про

матеріалізацію інтелектуального капіталу при його переході з першого в другий

етап. Управління інтелектуальним капіталом на даному етапі в основному

сконцентроване на споживчому (клієнтському) капіталі, оскільки інновації в
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економіці знань у найбільшій мірі залежать від мережевої інноваційної

діяльності.

На етапі управління правами інтелектуальної власності інтелектуальний

капітал досягає свого оптимального рівня матеріалізованого значення. Тобто на

даному етапі капітал виступає у формі активів, і управління інтелектуальним

капіталом в основному зосереджене на структурному капіталі, враховуючи те,

що інтелектуальні права знаходяться у власності конкретних організацій.

На наш погляд, регіональний чи організаційний розвиток у сучасних

економічних умовах, навіть ураховуючи тимчасову кризу більшості секторів

життя країни, все більше має повертати свій вектор на діяльність, яка включає

інтелектуальну складову як основну або одну із основних у системі управління.

Для цього необхідна поступовість у розвитку, яку можна досягти шляхом

керування не тільки загальним процесом формування та використання

інтелектуального капіталу, а необхідне комплексне управлінське обслідування

всіх форм даного капіталу з тим, щоб оптимізувати зв’язки між ними на основі

системного підходу та в результаті – максимізувати значення соціальних та

економічних ефектів. Зі свого боку мотивація, що в загальному вигляді може

розглядатися в ролі загальноуправлінського підходу при вирішенні

інноваційних проблем, є чинником активізації взаємозв’язків як між формами,

такі і між рівнями управління інтелектуального капіталу.

Хоча вказані етапи управління інтелектуальним капіталом тісно

взаємодіють один із одним і навіть перекриваються при вирішенні деяких

комплексних питань, – важливо, щоб вони були розділені для управлінських

цілей. Це пояснюється тим, що характер інтелектуального капіталу на кожному

з представлених етапів суттєво відрізняється від характеристик даного капіталу

на інших етапах, які вимагають формування різних цілей і завдань управління

інтелектуальним капіталом:

– нолідж-менеджмент: мета – створення вартості; завдання: визначити

та використати знання як ресурси, необхідні для підтримки організаційних

процесів;
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– інноваційний менеджмент: мета – вивільнення вартості; завдання:

вивільнити та переналаштувати інноваційні ресурси для створення нових

способів економічної діяльності;

– управління правами інтелектуальної власності: мета – максимізація

вартості; завдання: активізувати використання інтелектуальної власності для

підвищення конкурентного позиціонування та отримання прибутків.

Таких підхід призначений для надання допомоги керівництву в

стратегічному плануванні та підтримці конкурентоспроможних переваг.

Зокрема, вона дозволяє керувати наступним:

– розробкою нового мотиваційного підходу до державного регулювання

у відповідності з різними формами інтелектуального капіталу;

– синхронізацією різних програм, які реалізуються для управління

інтелектуальним капіталом соціальної групи з тим, щоб запобігти

нераціональному використанню ресурсів;

– формуванням максимально ефективної програми управління

інтелектуальним капіталом шляхом виконання трьох функцій зі створення,

вивільнення та максимізації вартості;

– встановленням чітких цілей своєї діяльності щодо управління

інтелектуальним капіталом з тим, щоб забезпечити платформу для відповідної

системи вимірювання та контролю;

– встановленням пріоритетів забезпечення ефективного розподілу

ресурсів.

Інноваційність є однією з основних рис сучасних підприємств, у тому

числі в рекреаційній галузі. Для середньо- та довгострокового забезпечення

орієнтації на розробку нових послуг, зокрема, екологічної / «зеленої»

спрямованості суб’єкти рекреаційного бізнесу як основна ланка даного виду

діяльності національного господарства, мають слідувати принципам

стратегічного управління; наприклад, за М. Ю. Портером ( M. E. Porter) [428]:
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– керування витратами: мінімізація витрат на виробництво і

розподілення послуг, із тим щоб установити нижчі за конкурентів ціни та, як

наслідок, розширити свою долю ринку;

– диференціація: підприємство ставить за мету досягнення переваги над

конкурентами одразу в декількох сферах надання послуг із тим щоб захопити

значну частину ринку;

– концентрація: підприємство ретельно досліджує конкретні потреби

споживачів, і на основі цього в своїй діяльності використовує одну з двох

наведених вище стратегій.

Для того щоб стратегія бізнес-одиниці була ефективно реалізована,

необхідний адекватний підхід до трансформації жорстких організаційних

змінних у м’які. Тобто стратегічне планування, що є статичним за своєю

природою, має набути подальшого розвитку у вигляді побудови та реалізації

відповідного підприємницького процесу. При цьому розвиток підприємства має

системний характер і спирається на мотивацію співробітників.

У моделі розвитку підприємства «кільце оновлення» Р. Уотермена [426]

показано, що стратегія як одна з найважливіших внутрішніх змінних

підприємства переростає в один із найскладніших процесів його

функціонування та розвитку. При цьому, як було підкреслено вище, одним із

центральних чинників даного процесу є культура, що у поєднанні із сумісними

цінностями формує поведінку топ-менеджерів та співробітників підприємства.

Для глибшого розуміння стану рівноваги в рекреаційній галузі доцільно

проаналізувати його також із так званого еконофізичного погляду. Так, у роботі

В. М. Сергєєва [240, с. 6–12] автор ставить питання про універсалізацію оцінок

в економіці, як це відбувається у фізиці, та робить висновок про наявність

значного впливу на економічне оцінювання  суб’єктивності думок самих

оцінювачів; саме тому певні напрямки економічної думки, зокрема, австрійська

школа, вельми скептично ставилися до можливостей універсалізації оцінок та

взагалі доцільності залучення широкого математичного інструментарію в

царині економічних досліджень. З еконофізичного погляду, напроти, завдання



155

економічного аналізу та оцінки надають незліченні можливості для

застосування математичного апарату, а саме таких методів, як: лінійне та

динамічне програмування, різні варіанти теорії ігор – ігри з нульовою сумою,

безкоаліційні ігри, диференціальні ігри тощо. Проте застосування всіх цих

методів орієнтоване на досягнення конкретної мети та її декомпозованих

завдань; моделі побудови подібних завдань можуть бути названі

нормативними, оскільки в їх основі лежить оцінка рішень. Інакше кажучи,

функція цілепокладання органічно вбудована в такі завдання і є орієнтиром для

вибору відповідних методів їх досягнення.

Цікавою є також еконофізична думка про те, що поява економічного

суб’єкта в оптимізаційних моделях взагалі може бути не обов’язковою. Мається

на увазі те, що, і практичні економічні оптимізаційні завдання, і нормативні

моделі, незважаючи на схожість математичного апарату, принципово

відрізняються від варіаційних проблем фізики: економічна теорія припускає

наявність суб’єкта, що має інтереси, мотиви і здатність до цілепокладання.

Відповідно, оптимізаційні завдання в прикладній економіці є інструментами,

що сприяють суб’єкту господарювання в досягненні його цілей, а не «законами

природи», якими вважаються, наприклад, варіаційні задачі в механіці. Резонно

виникає питання про взагалі доцільність і можливість перенесення підходів до

розв’язання задач у фізиці в економіку і створення цим універсальних

принципів і методів в економічній теорії.

Історичний дискурс підказує, що це питання було центром теоретичної

дискусії в економіці в другій половині XIX століття. Зокрема, Л. Вальрас [480]

ретельно досліджував питання про створення абстрактної теорії в економіці,

підґрунтям якої були б відносини між «чистими», «ідеальними» поняттями

(хоча в такий спосіб вчений захищав право на самостійне існування

теоретичної економіки, незалежної від успіхів і традицій теорії фізики).

Сформульований Вальрасом і його однодумцями підхід, пізніше названий

неокласичною (теоретичною) економікою на відміну від класичного

економічного підходу Адама Сміта, припускає отримання строгих відповідей
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на «загальні питання» економічного розвитку та, відповідно, теоретичних

конструкцій, які зв’язують абстрактні поняття та дозволяють вийти за межі

непрогнозних спостережень і забезпечити передбачення і розроблення на його

основі механізмів регулювання економіки.

Проте станом на сьогоднішній день різниця між моделями теоретичної

економіки та моделями, що використовуються в природничих науках і

ґрунтуються на законах природи, залишається разючою, практично

неподоланною. Все ж моделі неокласичної економіки дають можливість

зрозуміти деякі принципові особливості функціонування суспільних та,

зокрема, економічних інститутів, наприклад, існування рівноваги ринку в

умовах ідеальної конкуренції, але не можуть запропонувати нічого схожого на

методи механіки, що дозволяють обраховувати майбутній стан роботи певного

технічного механізму на основі невеликої кількості загальних його

характеристик і початкових даних. Основним поясненням такого стану речей є

наявність в економічних моделях людського чинника. «Інтерпретаційні моделі

неокласичної економіки швидше є аналогами теорем існування в математиці,

тобто логічними засобами, що дозволяють говорити про існування деяких

об’єктів та їх властивості, але не про динаміку цих об’єктів». Наразі в економіці

проведення реального наукового експерименту є неможливим, проте

залишаються широкі можливості для абстрактного експериментування, що є

достатнім для вирішення більшості питань економічного характеру, за умови

якщо відповідні «…концептуальні схеми мають свою власну логіку, та

неухильне дотримання цієї логіки може виявити внутрішню суперечливість

концептуальних конструкцій. Саме такий аналіз має першорядне значення в

економічних дослідженнях». Проте концептуальна (теоретична) економічна

модель, на якій ґрунтується проведення абстрактного експерименту, повинна

бути «…логічною конструкцією, а не метафорою» [240, с. 6–12].

Розкриті в даному параграфі положення є складовою частиною

теоретичного підґрунтя для побудови концептуальної моделі зрівноваженого

розвитку рекреації в системі управління національною економікою України.
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2.3 Концепція прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в

системі управління національною економікою

Концептуальні положення рекреації досліджуються досить тривалий час

як вітчизняними, так і закордонними вченими – економістами-рекреологами.

Зокрема, йдеться про роботи М. С. Нудельмана [164], О. О. Бейдика [17],

З. В. Герасимчук, Н.В. Календи та Л. М. Черчик [48], В. Ф. Кифяка [106],

Р. Дж. Рідера (R. J. Reeder) та Д. М. Брауна (D. M. Brown) [437], Д. Дж. Стайнза

(D. J. Stynes) [468] та багатьох інших. При цьому рекреаційні концепції

висвітлюються із соціально-економічного, природно-ресурсного, регіонально-

політичного, територіально-системного, рекреаційно-туристичного та інших

поглядів.

Невирішеною частиною загальної проблеми концептуалізації рекреації,

на наш погляд, залишається незавершеність формування концепції розвитку

рекреації як галузі національної економіки в умовах мінливого зовнішнього

середовища. Отже, йдеться про необхідність теоретичного обґрунтування та

визначення чинників формування нової концепції розвитку рекреації як

соціально-економічного явища та галузі національної економіки [310; 314; 325].

У роботі [100, с. 9] зазначається, що «Україна перебуває в системній

кризі, яка охоплює економіку, соціальну сферу, політику, духовність,

морально-етичні засади, ментальність тощо». Слушно звертається увага на те,

що такі глибокі кризові стани, як правило, врешті руйнують суспільство, або ж

за умови своєчасного реагування збоку влади та суспільства стають початком

кардинального оновлення держави. Економічний простір в кризових умовах

справедливо названо «біфуркаційним», оскільки основною його рисою є

невизначеність, і «…навіть незначні у звичайному сенсі події можуть мати

доленосні наслідки». За таких умов стрімко зростає роль суб’єктивних

чинників: від дій громадян, особливо тих осіб, що наділені повноваженнями

приймати управлінські рішення, залежить майбутнє всієї країни. І тільки

глибинне розуміння закономірностей трансформаційних процесів, спричинених
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затяжними кризовими станами, може забезпечити вихід із складної ситуації, що

склалася наразі в Україні. Йдеться, про так звану «логіко-історичну

методологію»: «щоб адекватно підійти до коригування трансформаційних

процесів в економіці, потрібно, перш за все, зрозуміти загальні закономірності

розвитку системи економічних відносин, з’ясувати місце і роль кожного явища

в загальному потоці економічних змін і на цій основі з урахуванням цілісного

характеру функціонування економічної системи та її інститутів запропонувати

заходи впливу на зміст економічних перетворень».

На наш погляд, основою концепції соціально-економічного розвитку

економіки, що знаходиться в стадії трансформації, обумовленої не тільки

необхідністю завершення та переходу на якісно новий рівень ринкових

відносин у країні, а й впливом кризових зовнішніх станів на національну

економіку та її окремі галузі, – має стати жорстка і водночас зрівноважена

управлінська позиція держави, що ґрунтується на положеннях

інституціоналізму. Виділяють традиційний або старий інституціоналізм і новий

інституціональнім чи неоінституціоналізм. Перший із них, на відміну від

класичного економічного підходу, акцентує увагу не на процесах виробництва

та обігу, а на системі управління економікою, а також на релевантних

соціальних, історичних і політичних аспектах. Економіка – це «поле для гри»,

де учасники економічних відносин, «гравці», самостійно приймають економічні

рішення. За допомогою «інститутів» створюються «правила гри», чим

здійснюється непрямий вплив на гравців з метою врахування інтересів

суспільства та захисту прав окремих індивідів. Тобто головне завдання держави

як творця інститутів і також власне інституту полягає в її опосередкованій

участі у функціонуванні ринку, а саме, через створення нею «рамкових умов»,

що визначають певний порядок економіки, починаючи від формування

законодавчих положень і завершуючи створенням державою усіх аспектів

виробничої та соціальної інфраструктури [251].

На концептуальному рівні дослідження прогностичних питань розвитку

рекреації тісно пов’язане з аспектами неокласичної теорії людського капіталу, а
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також теорії соціального капіталу, про який згадувалося вище. В роботах [9; 24;

293, с. 37–40; 317; 372; 388; 405; 431; 460; 461; 462; 465] розглядається процес

відтворення людського капіталу з погляду його комплексності, поетапності та

можливостей реалізації на двох рівнях: макро- і мікроекономічному, з

урахуванням його зв’язку з соціальною формою капіталу. Процеси

мікровідтворення людського капіталу показують, яким чином інвестиції

використовуються для того, щоб створити будь-який специфічний актив

людського капіталу для окремого індивіда. Циклічний підхід до

функціонування людського капіталу на мікрорівні передбачає проходження

людиною в своєму розвитку протягом усього життя низки природно-вікових

стадій, які в сукупності складають часовий обіг робочої сили, на основі якого

можна побудувати функціональний обіг людського капіталу, в якому

виділяються такі стадії, на яких можна віднайти зв’язок з рекреацією:

– початкове інвестування сім’ї та держави в людину у вигляді

конкретних видів інвестицій у дошкільну, шкільну та професійну освіту

(інвестиції спрямовуються також на спортивний розвиток, оздоровлення

дитини та відвідання нею місць відпочинку тощо);

– накопичення людиною необхідного творчого потенціалу (креативність

на психофізичному та психоемоційному рівнях прямо залежить від того,

наскільки людина, що здатна творити, знаходиться в стані душевної рівноваги);

– використання накопиченого капіталу в процесі праці (максимальна

віддача залежить не стільки від капіталу, а від готовності людини працювати,

яка зі свого боку залежить від рівня відновлюваності індивіда);

– зростання продуктивності праці (людина, що не відчуває потреб у

відпочинку, працює продуктивніше);

– зростання заробітку людини і отримання інших ефектів (рекреація,

наприклад, у формі клубної карти для гри в гольф є альтернативою частини

матеріального заохочення);
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– зростання рівня споживання, підвищення якості життя людини

(рекреація є одним із основних показників якості життя в розвинених країнах, і

так має бути і в Україні);

– підвищення мотивації, зацікавленості в нових інвестиціях, прийняття

рішення про нове інвестування в людину;

– остання стадія збігається з початковою і замикає кругообіг людського

капіталу, але на якісно вищому рівні.

Також на макроекономічному рівні передбачається існування процесів,

що характеризують виробництво сукупного людського капіталу нації, і

передбачають створення суспільством (державою, регіоном, містом) певних

умов, необхідних для формування і реалізації потенціалу людей. При цьому

виділяють [293, с. 37–40] три основні етапи відтворення людського капіталу:

етап інвестування, формування і реалізації. Умови накопичення людського

капіталу створюються за рахунок системи інвестування основних соціально-

економічних інститутів: держави, підприємств, сім’ї, «…коли формується

інституційне середовище, що забезпечує розширене відтворення потенційного

людського капіталу». Джерелами накопичення людського капіталу є частини

доходу домогосподарств, підприємств, держави, спрямовані на розвиток

охорони здоров’я, науки, освіти, рекреації тощо.

Рекреаційна галузь національного господарства і взагалі сукупність

туристично-рекреаційної та курортно-рекреаційної діяльності є простором, у

якому поряд із економічними задовольняються, передусім, соціальні потреби

суспільства, а саме потреби у короткостроковому та тривалому відпочинку,

відновленні психоемоційних і фізичних сил індивідів, їх спортивно-оздоровчі

потреби й т. ін. Це вирізняє рекреацію з-поміж інших галузей економіки країни,

завдає їй науково-складний і водночас гуманістично-пріоритетний напрям

розвитку.

Структура національної економіки в Україні наразі ще не досягла стану

своєї теоретичної жорсткості, й, зокрема, не визначено до кінця місце та роль

рекреації як у галузево-територіальному, так і в багатоаспектному (соціально
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спрямованому, природно-екологічному, історико-культурному,

демографічному, політико-економічному та ін.) її структурних вимірах.

Особливе значення при цьому має випереджальність вибудовування зв’язків

між внутрішніми елементами власне економіко-рекреаційних систем як

наслідок відображення в них тенденцій розвитку національної економіки

загалом, зокрема, в контексті концепцій сталого розвитку, гуманізації

взаємовідносин у суспільстві, соціальної відповідальності [224] тощо. З огляду

на вищезазначене, вважаємо вкрай актуальними питання концептуального

узагальнення різновекторних поглядів на рекреаційну діяльність у сучасних

умовах розвитку національної економіки.

При цьому зрозуміло, що економічна рекреаційна концепція не може

розглядатися в розриві з іншими чинниками, що власне й спричинили

еволюцію та становлення сфери відпочинку (рис. 2.3) [313] в тому вигляді, в

якому вона наявна сьогодні.

Рис. 2.3. Еволюція формування концепції «рекреаційного еквілібріуму»

Пріоритет психофізичного чинника
рекреації:
аналіз чинників відновлення сил на
рівні індивіда з поступовим
проектуванням отриманих результатів
на інші рівні рекреаційної діяльності

Пріоритет соціально-географічного
чинника рекреації:
широке врахування географічного,
демографічного та соціальних чинників
при плануванні та регулюванні розвитку
територіально-економічних систем

Пріоритет природно-екологічного
чинника рекреації:
акцент розгляду рекреації в її
нерозривному зв’язку з навколишнім
природним середовищем

Пріоритет економічного чинника
рекреації:
намагання інтенсифікації розвитку
рекреації в рамках лікувально-
рекреаційно-туристичної галузі
національного господарства

Балансування рекреаційних чинників:
традиційний погляд згідно з
принципами сталого розвитку
суспільства та економічних систем
(сукупність балансів: соціально-
економічного, еколого-економічного,
соціально-екологічного)

Зрівноваження рекреаційних чинників:
новітній погляд на суспільний розвиток
із орієнтиром на соціальну ринкову
економіку з урахуванням динаміки
різнорідних чинників розвитку
суспільства (рівновага економічного,
соціального та ін. чинників розвитку
рекреації)
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Так, основою розуміння психофізичної природи рекреації як водночас

соціального (чи навіть соціально-психологічного) процесу та економічного

процесу є так звана концепція «втоми» та протилежна їй концепція

«відновлення» (M. Weber, “Zur Psychophysik der industriellen Arbeit”, 1908–

1912) [411, с. 66–72]. Згідно з інтегральним соціально-економічним поглядом ці

дві концепції та відповідні явища практично пов’язані зі зменшенням або

збільшенням здатності людини повторювати конкретні виробничі чи

управлінські дії протягом певного часу. При цьому втома характеризується як із

об’єктивного, так і з суб’єктивного поглядів. Це, зрозуміло, значно

перешкоджає оцінці зв’язку між втомою та навантаженням роботою та,

відповідно, необхідністю відновлення сил людини.

Найпоширеніший підхід до дослідження процесів відпочинку,

оздоровлення та туризму в ХХ сторіччі – це рекреаційна географія [150].

За М. С. Нудельманом [164, с. 16], рекреація нерозривно пов’язана з

природокористуванням. У процесі рекреації природні умови та природні

ресурси є основними чинниками відпочинку та оздоровлення, відновлення

фізичних і психічних сил індивіда. Рекреація є особливим видом

природокористування, що виник як наслідок зростання рекреаційних потреб

суспільства.

Вчений обґрунтував доцільність трьох функцій рекреаційного

природокористування в системі вирішення завдань організації національного

господарства: соціальна, економічна та природоохоронна функції [164, с. 20–

21]. Соціальна функція відображена в необхідності задоволення специфічних

потреб населення у відпочинку, оздоровленні та загальному зміцненні

фізичного та психічного здоров’я суспільства. Економічна функція відображена

власне у головному призначенні рекреації в її сучасному розумінні, а саме у

відтворенні людського потенціалу. А також дана функція пов’язана з

розширенням та прискоренням розвитку виробничої інфраструктури на

рекреаційних територіях. При цьому наголошується на тому, що рекреаційна
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галузь не може набувати розвитку без тісного взаємозв’язку та його підтримки

з іншими галузями національного господарства.

Н. В. Фоменко в книзі «Рекреаційні ресурси та курортологія» [286, с. 5]

підкреслює відновлювальну функцію рекреації та її прив’язку до певного

простору, визначаючи її як «…процес відновлення фізичних, духовних і

нервово-психічних сил людини, який забезпечуються системою заходів і

здійснюється у вільний від роботи час на спеціалізованих територіях».

Докладно просторовий підхід до вивчення процесу відновлення сил людини

викладено в роботі О. О. Бейдика [17].

В економіці сьогоднішньої України, що знаходиться у перманентному

кризовому стані, короткозорим є підхід, у якому розглядається в якості

другорядного розвиток галузей, спрямованих на виробництво послуг, які

задовольняють соціальні потреби населення, зокрема, у відпочинку,

оздоровленні та пов’язаних із цим тривалими подорожами. Тим більше, що

наша країна має величезний природно-рекреаційний потенціал, який

використовується далеко не в повному обсязі. Зокрема, йдеться про національні

природні парки, на території яких дозволено вільний доступ туристів і,

відповідно, можна створити гідні умови для надання різноманітних

рекреаційних послуг. В Україні налічується близько 40 таких парків, які є

частиною природно-заповідного фонду загальною площею більше 10 000 км2

(1,8 % території) [158] і розташовані на території більшості областей нашої

країни.

На думку Т. Уманець [282], для формування та реалізації

конкурентоспроможного рекреаційно-туристичного продукту слід виконувати

такі завдання:

– створення органами місцевого самоврядування координаційної ради

при місцевій адміністрації щодо питань розвитку рекреації та туризму (на нашу

думку, задля розвитку рекреаційної галузі по всій території нашої держави, така

рада є доцільною в кожному регіоні України, незалежно від того, є він

традиційним чи нетрадиційним по відношенню до рекреації);
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– ухвалення рішень у сфері рекреаційно-туристичної діяльності на

території муніципального утворення;

– створення нових і реструктуризація існуючих інститутів управління

рекреацією та туризмом на територіальному рівні (передусім, слід посилити

роль відділів туризму та рекреації в складі департаментів економічного

розвитку, а також, за можливості, створити окремі департаменти, що відносно

самостійно прийматимуть рішення, релевантні туристично-рекреаційній

діяльності; ідеальний варіант – поєднати ці два підходи, але за умови

раціоналізації відповідних витрат);

– формування нових положень та коригування існуючої нормативно-

правової бази розвитку рекреації та туризму (передусім, йдеться про

законопроект, присвячений рекреації як окремому виду соціально-економічної

діяльності);

– забезпечення розвитку рекреації та туризму необхідним обсягом

фінансових інвестицій;

– забезпечення взаємодії між суб’єктами рекреаційно-туристичного

бізнесу та іншими зацікавленими сторонами, зокрема, щодо питань професійної

освіти, підвищення якісного рівня фахівців і, відповідно, цільового

працевлаштування;

– антикризовий менеджмент у рекреаційно-туристичній діяльності, який

включає формування спеціальної програми управління ризиками в

рекреаційних регіонах;

– сприяння розвитку туристичної інфраструктури на територіях

природно-заповідного фонду та природних парків національного та

регіонального рівнів, із урахуванням природоохоронних вимог.

Реалізація вищезазначених завдань вбачається, передусім, на території

Українського Причорномор’я, «…за умови вибору варіанту, при якому

комплексно будуть поєднані економічна доцільність, соціальна ефективність та

екологічна допустимість діяльності, має стати регулюючим механізмом її

функціонування».
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Розглянемо роль держави у формуванні ефективного ринкового

середовища, яка висвітлена в роботах [68; 173, с. 174–176; 190; 278; 301; 365;

379; 382; 401; 402; 427; 455]. Ринкова економіка орієнтована, передусім, на

задоволення попиту індивідів; її характерні риси полягають у такому:

– динаміка ринку (зокрема, ринку рекреаційних послуг) визначається

платоспроможним попитом, за умови коли останній є визначальним чинником,

що опосередковує обсяги суспільного виробництва (в нашому випадку, обсяги

рекреаційних послуг);

– існують певні бюджетні обмеження для всіх учасників ринкових

відносин;

– кон’юнктура ринку здійснює вплив на структуру національної

економіки, в результаті чого відбуваються певні трансформації останньої;

– держава діє в рамках загальноекономічної кон’юнктури,

встановлюючи і контролюючи виконання правил гри на ринку.

При цьому держава підтримує малий і середній бізнес і переслідує такі

цілі, що є загальними для будь-якої, в тому числі рекреаційної галузі

національної економіки [173, с. 174–176]:

– запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;

– створення умов для використання малими підприємствами

бездіяльних і недовантажених основних фондів;

– концентрація ресурсів державної підтримки на формування в малому

бізнесі інноваційних секторів економіки;

– створення умов для розвитку кооперації малого підприємництва з

великим виробництвом;

– формування сприятливого порядку оподаткування організацій, що

підтримують мале підприємництво;

– створення нормативної бази, що забезпечує державну підтримку

відповідних інвестиційних проектів.

Отже, в концептуальному, теоретичному баченні йдеться про

зрівноважений розвиток рекреації, під яким, на наш погляд, слід розуміти



166

перманентний процес повернення до стану рівноваги (еквілібріуму)

конфліктної взаємодії між суб’єктами рекреаційної діяльності, що відбувається

протягом заданого часу, в межах простору конкретної країни чи її окремих

територій, у певних соціально-економічних, політичних і природно-

екологічних умовах, за допомогою застосування важелів та інструментів

державного регулювання. Близькими за значенням до категорії «зрівноважений

розвиток рекреації» є наступні поняття: рівноважний розвиток рекреації,

збалансований розвиток рекреації, підтримувальний розвиток рекреації та

сталий (стійкий) розвиток рекреації.

На рівні моделювання та побудови в подальшому науково-методичних

підходів оцінки зрівноваженої рекреаційної діяльності йдеться про теоретико-

ігрову інтерпретацію вказаної рівноваги, а саме про рівновагу Неша-Курно

[156, c. 68–70], згідно з якою жоден із будь-якого числа учасників гри (у

нашому випадку – рекреаційної діяльності) не може збільшити свій виграш

через зміну свого рішення без того, щоб інші гравці (хоча б один із них)

змінювали свої рішення.

На наш погляд, для оптимізації взаємодії між суб’єктами рекреаційної

діяльності слід керуватися положеннями, що уточнюють і доповнюють

формулювання рівноваги Неша, а саме: положення про епсілон-рівновагу –

принцип оптимальності, згідно з яким стратегії приблизно задовольняють

умовам рівноваги Неша. На практиці даний підхід актуальний для

стохастичних ігор, зокрема, в рекреаційній економіці. Тобто певний суб’єкт

рекреаційної діяльності в стані умовної рівноваги може, змінюючи свою

стратегію, збільшити свій економічний результат, проте не більше ніж на

величину ε (епсілон) [435]. Ми припускаємо також, що зміст даного параметра

є підґрунтям для здійснення відповідного державного регулювання.

Загалом концептуалізація рекреації (як комплексне визначення

рекреаційно релевантних понять, відносин, механізмів та ін.) в лаконічному

вигляді може бути відображена як синтез різнорідних чинників (рис. 2.4) [454],

що власне й формують сучасний погляд на сферу та галузь відпочинку та
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відновлення життєвих сил в складних і мінливих умовах розвитку соціально-

економічних відносин.

Рис. 2.4. Синтез чинників зрівноваженого розвитку рекреації

Не претендуючи на «всеохоплення», загалом чинники зрівноваженого

розвитку рекреації згруповані наступним чином: рекреація – «відпочинок –

відновлення – здоров’я»; рекреація – «туризм – курорти – спорт»; рекреація –

«соціум – довкілля – економіка»; рекреація – «галузь – територія – держава»;

рекреація – «політика – програми – механізми»; рекреація – «потреби – послуги

– ринок»; рекреація – «прогнозування – стимулювання – регулювання»;

рекреація – «інновації – інвестиції – інституції»; рекреація – «рівновага –

сталість – розвиток». При цьому з економічного погляду ключовим є чинник

ефективності [313].

На основі аналізу та узагальнення представлених вище публікацій надамо

авторське визначення поняття «зрівноважений розвиток рекреації» в контексті

прогностичного та системного підходів на рівні управління національним

господарством. Отже, на наш погляд, зрівноважений розвиток рекреації –  це

перманентний процес повернення до стану рівноваги (еквілібріуму) взаємодії

між суб’єктами рекреаційної діяльності, що відбувається протягом заданого
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часу, в межах простору конкретної країни чи її окремих територій, у певних

соціально-економічних, політичних і природно-екологічних умовах, за

допомогою застосування важелів та інструментів державного регулювання.

Особливо слід наголосити на ролі регулятивної функції, що гармонійно

взаємопов’язана з функціями прогнозування та програмування в єдиній системі

управління на рівні національної економіки. На думку О. О. Веклич [79, с. 199]

«…стратегічна модель сталого розвитку може стати реальною моделлю

вітчизняного способу виробництва лише завдяки спеціальній концентрації

державних зусиль для вирішення всього комплексу дуже непростих задач

трансформаційного періоду – досягнення технологічно, екологічно, економічно

й соціально зрівноваженого самопідтримуючого функціонування національного

господарства…»

Прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації – концептуальне

обґрунтування та оцінка тенденцій і перспектив розвитку рекреації як

соціально-економічного процесу в системі управління національною

економікою на засадах динамічно-рівноважного, системно-функціонального та

форсайтингового підходів із використанням методів економіко-математичного

моделювання. На континуумі функцій державного управління, як правило,

займає другу позицію після цілевизначення та перед програмуванням (інші

функції: планування, регулювання, стимулювання, координування тощо).

Система прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації –

упорядкована сукупність принципів, методів і методик прогнозування розвитку

рекреації як складного багатоаспектного явища, процесу соціально-економічної

діяльності та галузі національної економіки з погляду пошуку станів її

динамічної рівноваги. В загальному вигляді є однією з найважливіших

категорій прогностики – науки про прогнозування та підвищення його

обґрунтованості (згідно з рекомендаціями в роботі [228, с. 21–22]).

Розглянемо контекстуальні особливості поняття «зрівноваженого

розвитку рекреації» в його розширеній інтерпретації з різних поглядів:
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логіко-діалектичний погляд (при порівнянні понять «прогноз» і

«гіпотеза») – прогноз (передбачення) – гіпотеза (припущення): форми розвитку

науки, що мають імовірнісний характер; гіпотеза даного дослідження,

доповненого в подальшому відповідною прогностичною оцінкою та

рекреаційним програмуванням, в розширеному вигляді полягає в наступному:

прогнозування розвитку рекреації, концептуально обґрунтоване з позиції

динамічно-зрівноваженого та системно-функціонального підходів дозволить

отримати методику та прогностичні результати, що з високою вірогідністю

підтверджують конструктивний вплив рекреації на національну економіку та

забезпечують ефективність управлінських рішень при регулюванні

рекреаційної діяльності та формуванні комплексних соціально-економічних

програм;

економічний погляд – рекреаційний розвиток розглядається з позиції як

розвитку відповідної галузі економіки послуг, так і з позиції впливу рекреації

на всю національну економіку;

управлінський погляд: розвиток рекреаційної діяльності пов’язаний із

управлінськими заходами, що спрямовані на організацію дозвілля людини; на

рівні національної економіки – регуляторний вплив на функціонування та

розвиток рекреаційної галузі;

синергетичний погляд – розвиток рекреації припускає появу

мультиплікативних ефектів, які виявляються в інших галузях національної

економіки, а також у підвищенні рівня соціального капіталу як рекреантів, так і

осіб, які надають рекреаційні послуги;

конфліктологічний погляд – взаємодія між суб’єктами рекреаційної

діяльності за своєю природою є конфліктною в її широкому значенні.

Загалом, розроблена та теоретично обґрунтована концепція

прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління

національною економікою полягає в тому, що шляхом здійснення

форсайтингового прогнозу впливу рекреаційної галузі на економіку

передбачаються результати підвищення показника валового внутрішнього
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продукту внаслідок створення рівноважних станів як за допомогою ендогенних

чинників капіталу рекреаційної галузі, так і через державне втручання в

рекреаційні процеси в їх територіально-галузевому розрізі, що у поєднанні з

інструментами саморегуляції дозволяє оптимізувати внутрішньогалузеві

соціально-економічні інтереси суб’єктів національного господарства.

В силу об’єктивних причин (рекреація за своєю природою є

багатоаспектним явищем, яке поєднує у собі соціальну, економічну, природно-

екологічну, соціокультурну та інші сторони) та в умовах затягування кризи в

усіх аспектах життя суспільства, що, в свою чергу, спричинило актуалізацію

тенденції трансдисциплінарності наукових досліджень, а також за існування

необхідності врахування суб’єктивності в прийнятті рішень особами, які

представляють відповідні регуляторні органи, – розвиток рекреації слід

аналізувати в контексті пошуку узгодженості суперечливих інтересів і

механізмів дотримання знайдених рівноважних станів. Тобто йдеться про

необхідність прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі

управління національною економікою, як на практичному, так і на

методологічному рівнях.

Згідно з нашим баченням, методологія прогнозування зрівноваженого

розвитку рекреації розглядається в двох площинах: концептуальній і

практичній (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Основні складові концепції прогнозування зрівноваженого
розвитку рекреації в системі управління національною економікою
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Згідно з логікою процесу прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації  (рис. 2.6) [328; 331]   відповідна  концепція  як  складова   методології

Рис. 2.6. Логіка процесу прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації
з концептуального погляду методології управління національною економікою
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ЕТАП 1 Значущість рекреаційних чинників доводить необхідність прогнозування їх
розвитку в системі управління національною економікою

ЕТАП 2 Детальний аналіз сутності та змісту розвитку рекреаційної діяльності
спрямовує акцент уваги на комплексний характер її впливу на економіку

ЕТАП 3 Перманентний вплив різнорідних кризових чинників на зміст процесів
транзитивної економіки спричиняє необхідність пошуку та обґрунтування
станів динамічної рівноваги у контексті прогнозування розвитку рекреації в
системі управління національною економікою

ЕТАП 4 Зрівноважений розвиток рекреації як об’єкт прогнозування потребує
економіко-математичного моделювання та здійснення прогностичної оцінки
сценаріїв його впливу на національну економіку

ЕТАП 5 Формування комплексу рекомендацій щодо розробки соціально-економічних
програм і регулювання рекреаційної діяльності на основі аналізу прогнозних
результатів форсайтингової оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в
середньостроковій перспективі
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управління національною економікою містить такі підходи: діалектичний,

територіально-галузевий, комплексний, системно-функціональний, ієрархічно-

системний, програмно-цільовий, інституціональний і форсайтинговий.

Розглянемо сутність даних прогностичних підходів:

діалектичний підхід: рекреація як явище і процес, що поєднує соціальну

та економічну складові, одержує свій розвиток унаслідок боротьби цих двох

протилежностей;

територіально-галузевий підхід: рекреація є галуззю національного

господарства, що використовує ресурси, розміщені на певних територіях; також

історично утворилися рекреаційно-туристичні комплекси;

синергетичний підхід: рекреація за своєю природою є складною

динамічною соціальною системою управління, пояснити всю сукупність

взаємозв’язків у якій можна лише за допомогою синергетичного знання;

комплексний підхід: на практиці чинники, що поряд із рекреацією

впливають на національну економіку, утворюють складну сукупність

різнорідних взаємозв’язків із різними ймовірностями, кількісно та структурно

досліджувати які можливо за умови застосування адекватного наукового

інструментарію, основою якого є комплексний підхід;

системно-функціональний підхід: різновид системного підходу, в якому

увага зосереджена на чиннику системотворення, яким при прогнозуванні

зрівноваженого розвитку рекреації є результат його впливу на національну

економіку, відображений у показниках прогнозованих рівноважних станів;

ієрархічний підхід: рекреація є підсистемою системи вищого порядку –

системи управління національною економікою; цілі даних підсистеми та

системи, відповідно, ієрархічно підпорядковані;

інституціональний підхід: рекреація як галузь сфери послуг є своєрідним

інститутом, що покликаний задовольняти потреби індивідів і населення у

відновленні сил;

програмно-цільовий підхід: мета прогнозування розвитку рекреації не

вичерпується одержанням рекреаційно релевантних інформаційних даних;
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одержані результати форсайт-прогнозів є підґрунтям для прийняття

управлінських рішень, передусім, щодо формування програм соціально-

економічного розвитку з широким урахуванням рекреаційного чинника;

форсайтинговий підхід: прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації є по суті можливим лише за умови, що водночас із процесом

передбачення згідно з еволюційним поглядом ми намагаємося моделювати

майбутню ситуацію з урахуванням можливих організаційно-економічних

удосконалень, що будуть відбуватися у майбутньому протягом прогностичного

періоду; без такого підходу неможливо прогнозувати не тільки

«зрівноваженість», а й будь-які якісні ознаки розвитку, оскільки поки що вони

не існують у тому вигляді, який ми бачимо в ідеалі.

Одним із нагальних питань у стратегії розвитку туризму, а також

пов’язаної з ним рекреації є вдосконалення відповідної законодавчої бази,

формування та покращання якої наразі значно відстає від темпів розвитку

рекреаційно-туристичної галузі в Україні. Крім того, вітчизняне законодавство

в сфері курортів, рекреації та туризму має бути приведене у відповідність з

європейським і загальносвітовим. При цьому слід враховувати складність

зазначеного питання, що обумовлюється великою кількістю міжгалузевих

зв’язків туризму та рекреації в структурі національної економіки; водночас

украй важливо провести прогностичну оцінку сьогоднішньої можливості

використання унікального рекреаційного ресурсного потенціалу та умов

розвитку туристичного бізнесу на узбережжі Чорного і Азовського морів «…з

урахуванням нових чинників впливу в контексті національних пріоритетів і

регіональних детермінант соціально-економічного прогресу». В цьому

контексті вкрай актуальним є питання рекреаційно-туристичного освоєння

узбережжя Чорного і Азовського морів на основі застосування програмно-

цільового підходу; також необхідно спрогнозувати на довгострокову

перспективу майбутній стан туристичної індустрії в Європі та світі й у

одержаному напрямку «…розробляти стратегію становлення національної
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туристичної індустрії, підвищення її бюджетної ефективності в приймаючих

регіонах» [260].

При цьому здійснення оцінки ролі курортно-рекреаційної сфери у

розвитку територіальних утворень, на думку вченого [274], потребує

дотримання декількох напрямів, а саме: по-перше, за впливом на формування

узагальнюючих показників розвитку господарства в межах певної території

(частка у валовому регіональному продукті, обсязі залучених інвестицій, у

кількості новостворених робочих місць тощо); по-друге, за участю у наповненні

дохідної частини бюджету території, що приймає рекреантів; по-третє, за

досягнутими показниками рівня життя населення у курортно-рекреаційних

регіонах (розмір середньої заробітної плати працівників у закладах курортно-

рекреаційної сфери, рівень розвитку соціальної інфраструктури та дотримання

державних соціальних стандартів на відповідних територіях), а також у

регіонах, де рекреація не розвинена, проте наявні рекреаційні об’єкти та

організації; по-четверте, за ступенем участі у формуванні іміджу території та

підвищенні рівня її привабливості як для підприємців та потенційних

інвесторів, так і для туристів і рекреантів.

Висновки до другого розділу

Отже, у даному розділі проведено аналіз соціально-економічних чинників

інтегрованості рекреації в концепціях суспільного розвитку; обґрунтовано

концептуальні положення зрівноваженого розвитку рекреації в контексті

узагальнення теоретико-економічних підходів щодо визначення рівноважних

станів національної економіки; визначено сутнісну складову поняття

«зрівноважений розвиток рекреації в системі управління національною

економікою», зокрема, в контексті його державного прогнозування; розроблено

концепцію прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі

управління національною економікою.



175

Здійснений аналіз чинників інтегрованості рекреації в концепціях

суспільного розвитку доводить особливу роль соціального та природного

капіталу, які передбачають поєднання інструментів досягнення міжнародних

стандартів якості, зокрема, відносно розвитку всіх видів інфраструктури,

системного підвищення якості життя населення, в тому числі при виконанні

програми популяризації України у світі та реалізації реформи системи охорони

здоров’я, в рамках стратегічних напрямів державного управління рекреаційною

галуззю.

Ідея розвитку рекреації саме на засадах зрівноваженості, а не, скажімо,

балансу чи оптимальності, має як етимологічне та лінгвістичне, так і

методологічне пояснення, центральним моментом у якому є положення про

пошук рівноваги багатьох чинників, які динамічно впливають на рекреаційний

розвиток, а також певні традиції неоінституціоналізму, а саме теоретико-ігрова

інтерпретація регулювання економічних взаємодій – рівновага Неша, надання

переваги якій пояснюється необхідністю передбачення результатів вибору

декількох учасників рекреаційної діяльності, що можливо лише за умови

аналізу відповідних рішень неізольовано одне від іншого. При цьому аспекти

інших теорій економічної рівноваги також використані в якості підґрунтя для

побудови моделі прогнозування розвитку рекреації в системі управління

національною економікою, зокрема, модель «витрати – випуск»

В. В. Леонтьєва.

У роботі визначено поняття «зрівноважений розвиток рекреації» в

контексті прогностичного та системного підходів на рівні управління

національним господарством, а саме як перманентний процес повернення до

стану рівноваги (еквілібріуму) взаємодії між суб’єктами рекреаційної

діяльності, що відбувається протягом заданого часу, в межах простору

конкретної країни чи її окремих територій, у певних соціально-економічних,

політичних і природно-екологічних умовах, за допомогою застосування важелів

та інструментів державного регулювання.
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Особливо наголошується на ролі регулятивної функції, що гармонійно

взаємопов’язана з функціями прогнозування та програмування в єдиній системі

управління на рівні національної економіки.

Прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації визначено як

концептуальне обґрунтування та оцінка тенденцій і перспектив розвитку

рекреації як соціально-економічного процесу в системі управління

національною економікою на засадах динамічно-рівноважного, системно-

функціонального та форсайтингового підходів із використанням методів

економіко-математичного моделювання. На континуумі функцій державного

управління, як правило, займає другу позицію після цілевизначення та перед

програмуванням (інші функції: планування, регулювання, стимулювання,

координування тощо).

Система прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації визначена як

упорядкована сукупність принципів, методів і методик прогнозування розвитку

рекреації як складного багатоаспектного явища, процесу соціально-економічної

діяльності та галузі національної економіки з погляду пошуку станів її

динамічної рівноваги. В загальному вигляді є однією з найважливіших

категорій прогностики – науки про прогнозування та підвищення його

обґрунтованості.

Проведено аналіз контекстуальних особливостей поняття

«зрівноваженого розвитку рекреації» в його розширеній інтерпретації з різних

поглядів, а саме: логіко-діалектичого, економічного, управлінського,

синергетичного та конфліктологічного.

Загалом концептуалізація рекреації як комплексне визначення

рекреаційно релевантних понять, відносин, механізмів та ін., в лаконічному

вигляді може бути відображена через синтез різнорідних чинників (зокрема,

згруповані так: «туризм – курорти – спорт», «галузь – територія – держава»,

«прогнозування – стимулювання – регулювання» тощо), що власне й формують

сучасний погляд на сферу та галузь відпочинку та відновлення життєвих сил в

складних і мінливих умовах розвитку соціально-економічних відносин.
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В дисертації розроблено та теоретично обґрунтовано концепцію

прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління

національною економікою полягає в тому, що шляхом здійснення

форсайтингового прогнозу впливу рекреаційної галузі на економіку

передбачаються результати підвищення показника валового внутрішнього

продукту внаслідок створення рівноважних станів як за допомогою ендогенних

чинників капіталу рекреаційної галузі, так і через державне втручання в

рекреаційні процеси в їх територіально-галузевому розрізі, за допомогою

соціально спрямованої регуляторної політики.

Згідно з логікою процесу прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації відповідна концепція є складовою методології управління

національною економікою та, в свою чергу, містить такі підходи: діалектичний,

територіально-галузевий, комплексний, системно-функціональний, ієрархічно-

системний, інституціональний, програмно-цільовий і форсайтинговий.

Зокрема, відповідно до програмно-цільового підходу: мета прогнозування

розвитку рекреації не вичерпується одержанням рекреаційно релевантних

інформаційних даних; одержані результати форсайт-прогнозів є підґрунтям для

прийняття управлінських рішень, передусім, щодо формування програм

соціально-економічного розвитку з широким урахуванням рекреаційного

чинника.

Відповідно, за форсайтинговим підходом: прогнозування зрівноваженого

розвитку рекреації є по суті можливим лише за умови, що водночас із процесом

передбачення згідно з еволюційним поглядом ми намагаємося моделювати

майбутню ситуацію з урахуванням можливих організаційно-економічних

удосконалень, що будуть відбуватися у майбутньому протягом прогностичного

періоду; без такого підходу неможливо прогнозувати не тільки

«зрівноваженість», а й будь-які якісні ознаки розвитку, оскільки поки що вони

не існують у тому вигляді, який ми бачимо в ідеалі.

Основні матеріали другого розділу опубліковані в працях [190; 191; 307;

310; 313–317; 322; 323; 325; 326; 328; 331; 454].
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РОЗДІЛ 3

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА

МОДЕЛЮВАННЯ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ

3.1 Принципи та методи прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації

Протягом останніх десятиліть дослідження економіки з комплексного

погляду, а також у взаємозв’язку з соціальними чинниками, тобто науковий

аналіз соціально-економічних процесів, не тільки не вщухає, а й набуває все

більшого інтересу. Особливо якщо такий зв’язок має чітко виражений

взаємообернений характер: економіка впливає на добробут, гідне і комфортне

життя суспільства, соціальних груп та окремих індивідів; соціум – визначає

напрями, забезпечує доцільність і впливає на ефективність функціонування

економіки. В даному контексті унікальним є явище рекреації як сфери та

процесу відновлення фізичних і духовних сил людини, що формує та / або

реалізує свій людський капітал. Зважаючи на високий рівень значущості ролі

рекреації доцільним є розвиток її дослідження на рівні національної економіки.

Аналіз робіт вітчизняних вчених, які досліджували економічні та інші,

пов’язані з ними питання рекреації, свідчить про формування надійних

фундаментальних засад рекреаційної економіки в нашій країні. Серед таких

робіт слід виділити наступні: робота В. Ф. Кифяка [107], присвячена питанням

організації туризму; рекреологія В. І. Стафійчука [259]; монографія Л. Черчик і

О. Мостенець [298], в якій проводиться аналіз механізму забезпечення

конкурентоспроможності рекреації та багато інших. Серед закордонних

дослідників особливу увагу привертають наступні роботи: праця А. Аморе

(A. Amore) та К. М. Холл (C. M. Hall) [349], в якій розкриваються питання

державного управління в сфері туризму; робота Т. Сантос (T. Santos),

Р. Ногуейра Мендес (R. Nogueira Mendes) та А. Васко (A. Vasco) [444], об’єктом

аналізу в якій є рекреаційна діяльність у міських парках; робота І. Е. Шнайдер
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(I. E. Schneider) і К. Винвін (C. Wynveen) [445], що присвячена поведінковим

аспектам рекреації.

Поряд із цим питання, присвячені прогнозуванню розвитку рекреації як

складової системи управління національною економікою, в контексті

дослідження проблеми динамічної рівноваги (зокрема, йдеться про принципи та

застосовані на їх основі методи прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації) потребують подальшого удосконалення.

Управління рекреацією як сучасної галуззю надання послуг усе більше

потребує достовірної та оперативної релевантної інформації, кількісної оцінки

та прогнозу процесів, що визначають якість відповідних програм розвитку і

можливостей їх реалізації. Розробка плану та вибір господарських рішень,

управління виробничими процесами та технічними системами є складним

завданням, яке вимагає якісного і кількісного аналізу ситуації з різних поглядів:

економічного, організаційного, соціологічного, психологічного, інституційного,

інноваційного, формально-математичного та ін. У завданнях, пов’язаних із

розподіленням матеріальних і трудових ресурсів, найбільш відповідальним

етапом є проведення попередніх досліджень, що визначає постановку задачі.

При цьому «…відомою гарантією від помилок на етапі постановки завдання є

комплексний підхід до дослідження»: для проведення всебічного аналізу

рекреаційної галузі як складної динамічної системи недостатньо знати її

елементи і взаємозв’язок між ними. Рекомендації щодо створення такої системи

слід обґрунтувати на чіткому розумінні різних аспектів її функціонування як

єдиного цілого. «Для цього необхідний досвід і багаж різноманітних знань і

методів, які зарекомендували себе в різних сферах діяльності; жодна окремо

взята сфера знання не може претендувати на досить повне відображення

дійсності. Зростаючі масштаби завдань і великі втрати через помилкові рішення

не дозволяють нехтувати небезпекою, що спричиняється недооцінкою одних і

абсолютизацією інших сторін реальності» [343, с. 6–14].

При розробці рекомендацій щодо програм зрівноваження рекреації в

системі управління національної економікою слід ураховувати, передусім,



180

особливості Закону України «Про державне прогнозування та розроблення

програм економічного і соціального розвитку України» [210], а саме щодо: по-

перше, принципів державного прогнозування та розроблення програм розвитку,

таких як: принцип цілісності – в контексті узгодженості відповідних документів

за економічними галузями, адміністративно-територіальними одиницями та

періодами прогнозування; принцип об’єктивності – в контексті використання

релевантних даних, зібраних і оброблених як органами державної статистики,

так й інших організацій, наприклад, НБУ тощо; принцип науковості – в

контексті наукового обґрунтування розроблення прогнозів і програм; принцип

гласності – в контексті доступності програмних і прогнозних документів

громадськості та представникам підприємницької сфери діяльності; принцип

самостійності – в контексті усвідомлення відповідальності органів влади, що

мають пряме відношення до прогнозування та програмування соціально-

економічної діяльності в межах певних адміністративно-територіальних

одиниць чи регіонів країни; принцип рівності – в контексті дотримання прав і

врахування інтересів усіх учасників соціально-економічної діяльності в межах

прогнозів і програм; принцип дотримання загальнодержавних інтересів – у

контексті пріоритету загальнодержавних інтересів при розробці прогнозних і

програмних документів на рівні окремих територій країни.

По-друге, – щодо середньостроковості прогнозів розвитку галузей

національної економіки, а саме: розробка прогнозів розвитку галузей на п’ять

років; відображення в прогнозах результатів аналізу розвитку галузі за

попередній період, основних проблем розвитку галузі, кон’юнктури на ринку

галузі, можливих шляхів розв’язання вказаних проблем, цілей і показників

розвитку галузей і пропозицій щодо напрямів державної політики в галузі

тощо.

І нарешті, – щодо організації роботи з прогнозування та програмування

на загальнодержавному рівні, а саме: затвердження програм соціально-

економічного розвитку Верховною Радою України; впорядкування підготовки
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та схвалення прогнозів розвитку держави та окремих економічних галузей

Кабінетом Міністрів України.

Особливе місце серед принципів здійснення прогнозів розвитку рекреації

як соціально-економічного явища посідає принцип форсайт-прогнозування.

Автори роботи [174] проводять аналіз ролі форсайту в управлінні як

інструменту системного передбачення подій. Зокрема, в якості основної мети

форсайту називають «…посилення взаємодії науки і виробництва з метою

більш ефективного впровадження наукових розробок у виробництво, сферу

управління та ін.». При цьому реалізація відповідних програм у нашій країні

спрямована на формування національних стратегій науково-технологічного

розвитку та інноваційної політики за рахунок державного фінансування, а

також на елімінування участі урядових чиновників у процесі формування

науково-технологічної політики. Після успішної апробації форсайт-

прогнозування на рівні національної економіки починають виникати програми,

які функціонують на регіональному рівні та, відповідно, передбачають участь у

форсайті представників бізнесу, регіональних органів влади, органів місцевого

самоврядування, представників наукових установ та зацікавлених громадських

організацій. «Регіональний форсайт проводиться щодо конкретної території,

яка сформувалася під впливом спільних політичних, соціальних, демографічних

та економічних факторів».

У роботі [172] форсайт розглядається як організаційно-управлінська

інновація. Як зазначає її автор Т. О. Окландер, аналіз відповідного світового

досвіду дозволив виділити мінімально необхідний набір функцій для

державних установ, які відповідають за реалізацію форсайту, а саме:

– організацію прогнозування розвитку науково-технічної інноваційної

сфери, а також ринку наукоємної продукції і послуг;

– управління діяльністю національних і державних наукових центрів;

– реалізацію пріоритетів у сфері прикладних досліджень в інтересах

отримання нових знань;
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– розвиток проблемних питань, які забезпечують національну безпеку та

конкурентоспроможність економіки;

– сприяння розвитку інфраструктури інноваційної діяльності, зокрема,

технопарків та інноваційно-технологічних центрів, а також механізмів

мотивування інноваційної діяльності в усіх галузях національної економіки

тощо.

В «Робочій книзі з прогнозування», редактором якої є відомий дослідник

прогностичних проблем І. В. Бестужев-Лада [228, с. 21–24] прийом

прогнозування визначається як «…конкретна форма теоретичного чи

практичного підходу до розробки прогнозу, одна чи кілька математичних або

логічних операцій, спрямованих на отримання конкретного результату в

процесі розробки прогнозу». Відповідно, під процедурою розуміється ряд

прийомів, які забезпечують виконання певної сукупності прогностичних

операцій; метод прогнозування визначено як «…складний прийом,

упорядкована сукупність простих прийомів, спрямованих на розробку прогнозу

в цілому»; відповідно, методика прогнозування є упорядкованою сукупністю

прийомів, процедур, операцій, правил дослідження на основі застосування

одного чи поєднання кількох прогностичних методів. Зі свого боку методологія

прогнозування визначена лаконічно як «сфера знання про методи, способи,

системи прогнозування».

Цікавий підхід до класифікації прогнозів запропонований

О. Л. Вугальтером у роботі [39], а саме:

– за часом здійснення прогнозу:

- календарні:

- календарні одномоментні;

- календарні динамічні;

- інтервально-частотні;

– за способом опису:

- дескриптивні;

- параметричні;
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- подієво-параметричні, чи маржинальні;

– за модальністю:

- фактографічні, безпосередні;

- умовні, сценарні;

– за стійкістю результатів як умови прогностичності:

- ті, що мають стійкі результати;

- ті, що мають нестійкі, не репрезентативні на рівні необхідної точності

результати;

– за ретроспективною верифікацією якості:

- пов’язані з можливістю реєстрації множини повторюваних дій,

здійснюваних суб’єктом прогнозування;

- не пов’язані з такою можливістю, тобто можливість не ідентифікована.

Загальна логічна послідовність операцій розробки прогнозу складається з

наступних етапів [94; 175; 228, с. 22–23]:

– одержання завдання на прогноз, передпрогнозна орієнтація та

складання програми прогностичного дослідження, що включає інформацію про

характер, масштаби, період прогнозування, чинники, що можуть впливати на

процес прогнозування тощо;

– розробка вихідної моделі прогнозованого об’єкта за допомогою

методів системного, комплексного, теоретико-ігрового та інших форм аналізу, а

також із залученням експертів – фахівців у сфері прогнозування і знавців

особливостей об’єкту прогнозування;

– збір даних прогнозного фону та уточнення з його урахуванням моделі

прогнозування;

– побудова динамічних рядів згідно з показниками, включеними у

вихідну модель прогнозування – для одержання на їх основі майбутніх

передпрогнозних сценаріїв і прогнозних моделей за допомогою методу

екстраполяції;

– розробка серії гіпотетичних моделей прогнозованого об’єкта;
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– оцінка достовірності та точності, а також обґрунтованості, тобто

верифікація прогнозу шляхом уточнення гіпотетичних моделей, як правило, за

допомогою методів опитування експертів;

– розробка рекомендацій для управлінських рішень на основі

результатів апробації моделей прогнозування;

– експертиза та / або експертне обговорення результатів прогнозу і

рекомендацій, їх доопрацювання з урахуванням обговорення;

– формулювання нової передпрогнозної орієнтації на основі зіставлення

матеріалів уже розробленого прогнозу та, відповідно, результатів проведеної

прогностичної оцінки, з новими даними прогнозного фону;

– проведення нового циклу дослідження на основі принципів

безперервності та взаємозв’язку з іншими управлінськими функціями,

передусім, із цілепокладанням, плануванням та програмуванням, а також

іншими функціями.

Виходячи з наведених етапів прогнозування можна зробити висновок про

значну роль вихідної інформації при аналізі об’єкта прогнозування в аспектах її

обробки, виміру і оптимального використання. При розробці прогнозів

розвитку великих систем, таких як системи рекреації, релевантна інформація

становить складні статистичні комплекси, використання яких є надзвичайно

конструктивним, коли доводиться здійснювати вибір змінних при описі об’єкта,

мінімізацію параметрів опису, вибір адекватних шкал для вимірювання як

кількісних, так і якісних змінних, класифікацію станів об’єкта в просторі тощо.

При цьому з розділів математики в теоретичній базі аналізу об’єкта

прогнозування найбільш істотне місце посідають теорія ймовірностей і

математична статистика, теорія чисельних методів аналізу та оптимізації,

сучасна теорія факторного аналізу, диференційні рівняння. Останні

застосовуються для опису регулярних процесів, випадковою складовою яких

можна знехтувати з тієї чи іншої причини. В основному ж сучасні прогнозні

моделі об’єктів будуються в рамках статистичних моделей, моделей
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екстраполяції та інтерполяції регулярних складових, оцінки впливу випадкових

складових процесу тощо [228, с. 83].

В основу вдосконалення принципів прогнозування зрівноваженого

розвитку рекреації (рис. 3.1) [315] покладено розуміння сутності взаємозв’язку

принципів управління з відповідними підходами, функціями та методами

управління,    а   також   на   основі    законодавчих   рекомендацій   і    наукових

Рис. 3.1. Схема взаємозв’язків між принципами та методами
прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації
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узагальнень, викладених у роботах [210; 228, с. 82–86; 432, с. 2–8]. Зокрема,

йдеться про принципи теоретичної обґрунтованості, системності, природної

специфічності, достатньої простоти, аналогічності та оптимізації опису

рекреації як об’єкту прогнозування.

В результаті застосування вказаних підходів формуються принципи

прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації (проаналізовано на основі

робіт [228; 346; 432]), а саме:

за класифікаційною ознакою загального наукового підґрунтя: принцип

теоретичної обґрунтованості, принцип системності, принцип оптимізації опису,

принцип достатньої простоти, принцип аналогічності, принцип природної

специфічності; принцип урахування багатоаспектності;

за класифікаційною ознакою побудови системи прогнозування: принцип

орієнтації на результат; принцип узгодженості з іншими функціями державного

управління; принцип урахування сукупності взаємозв’язків; принцип

відкритості; принцип урахування максимальної сукупності інтересів.

На основі даних принципів, у взаємозв’язку з цілевизначенням (рис. 3.1),

програмуванням та іншими функціями державного управління, формується

комплекс (точніше – синтез, оскільки чітко просліджується внутрішній

взаємозв’язок між окремими методами: наприклад, між методом імітаційного

моделювання та методом динамічного програмування – в тому, що реалізація

взаємодії між суб’єктами рекреаційної економічної діяльності з погляду на

необхідність урахування при цьому соціальних інтересів населення вимагає

покрокового стимулюючого впливу збоку відповідних регуляторних органів

тощо) методів, які є центральною частиною (механізмом) моделі прогнозування

зрівноваженого розвитку рекреації.

Функції державного управління рекреацією виконують роль проміжного

зв’язку між принципами і методами прогнозування рекреаційного розвитку.

Відповідно до підходу про розподіл усіх методів прогнозування на три групи

[228, с. 20–21], представлені на рис. 3.1 економетричний метод кореляційно-

регресійного аналізу та експертний метод відображають в інструментарії
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прогнозування відповідно: оцінку перспектив розвитку, майбутнього стану

явища рекреації на основі досвіду, за допомогою аналогії з подібними

соціально-економічними явищами; умовне продовження в майбутнє

(екстраполяція) тенденцій, закономірності розвитку яких в минулому і

сьогоденні досить добре відомі. Всі інші методи, виділені на рисунку товстою

лінією, відносяться до третьої складової прогностичного інструментарію –

моделі майбутнього стану явища та процесу рекреації, що побудована

відповідно до очікуваних та бажаних змін низки умов, перспективи розвитку

яких досить добре відомі. Синтез даних методів, який виявляється як у

взаємозв’язку між ними в складі моделі прогнозування зрівноваженого

розвитку рекреації, так і в можливостях комплексного аналізу будь-яких

проблем, пов’язаних із процесами надання та споживання рекреаційних послуг,

має певну специфіку. Йдеться про виконання головного завдання

представленого в даному дослідженні моделювання – забезпечення

управлінських рішень, що пов’язані передусім із функцією регулювання: тобто

за допомогою синтезу методів моделювання рекреаційної діяльності ми

будуємо прогностичну модель, яка є основою як для формування програм

розвитку рекреації, так і для обґрунтування відповідних регуляторних дій, а

також іншої управлінської діяльності, відповідно до функції державного

управління національною економікою. Інакше кажучи, побудована саме таким

чином представлена нижче модель дозволяє виконувати на її основі відповідні

прогностичні, програмні та регуляторні дії.

Проведення аналізу при виборі методу прогнозування повинен

забезпечити спрощення процедури прийняття рішення відповідними особами.

Основна вимога, отже, не в тому, щоб метод прогнозування включав в себе

складний математичний процес або становив новітній ускладнений метод, –

обраний метод повинен давати точний, своєчасний і зрозумілий менеджменту

прогноз, який допоміг би у виборі найкращого рішення. Крім того, результати

процедури прогнозування повинні приносити прибуток, який покривав б

витрати на її виконання. При цьому всі формальні процедури прогнозування
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передбачають перенесення минулого досвіду в невизначене майбутнє, тобто

вони побудовані на припущенні, що умови, які спричинили отримані раніше

дані, не відрізняються від умов майбутнього. Виняток становлять лише ті

змінні, які точно розпізнані моделлю прогнозування. Осмислення того, що

апарат прогнозування оперує даними, породженими природними подіями,

призводить до визначення наступних п’яти етапів в процесі прогнозування, що

в цілому є скороченим узагальненим варіантом етапів прогнозування,

запропонованим вище, отже: збір інформаційних даних; редукція чи

ущільнення даних; розроблення моделі та її оцінювання; екстраполяція обраної

моделі, тобто реалізація фактичного прогнозу; оцінка отриманого прогнозу

[287, с. 21–22].

На думку авторів робіт [155; 175; 287, с. 21–24], збір даних передбачає

отримання коректної інформації та обов’язкову  перевірку того, що вона є

достовірною. Цей етап часто є найбільш сумнівною частиною всього процесу

прогнозування і в той же час найбільш складною для перевірки, оскільки

наступні етапи прогнозування можуть проводитися з використанням даних, як

релевантних досліджуваній проблемі, так і тих, що не відповідають їй. При

зборі інформаційних даних, релевантних рекреаційному розвитку в Україні ми

переважно використовували як дані, надані Державної службою статистики у

відповідних збірках, так і дані, представлені на офіційних сайтах і в офіційній

документації міжнародних організацій, діяльність яких прямо чи

опосередковано пов’язана чи відображає ту чи іншу сторони сфери рекреації,

курортного лікування, туризму та масового спорту.

Часто є необхідною так звана редукція або, навпаки, ущільнення даних,

що пояснюється тим, що задля здійснення прогнозування може бути зібрано як

занадто багато вихідних даних, так і занадто мало; при цьому деякі

інформаційні дані можуть не мати прямого відношення до досліджуваного

питання і тому будуть лише знижувати точність прогнозування, інші дані

можуть бути релевантні досліджуваному питанню, але тільки в контексті

деякого конкретного періоду часу, що не відображає в повній мірі необхідний
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часовий ряд у моделі прогнозування; або може тимчасово бути відсутньою

певна інформація щодо об’єктів на певних територіях з огляду на різні макро-,

зокрема, політичні причини (наприклад, наразі відсутня практично будь-яка

достовірна статистична інформація від АР Крим і частини Донецької та

Луганської областей, які контролюються окупантами та сепаратистами).

При розробці моделі та проведенні її оцінки відбувається підбір такої

моделі з усіх можливих альтернатив за принципом найбільшої відповідності

особливостям зібраних даних із урахуванням вимоги мінімізації похибки

прогнозу. Чим простішою є підібрана прогностична модель, тим краще вона

буде сприйнята особами, що приймають на її основі управлінські рішення, і тим

вищою буде їх довіра до результатів проведеної на основі моделі прогностичної

оцінки. Виходячи з цього, логічно припустити, що перевагу слід віддавати не

складнішому підходу до прогнозування, завдяки якому ми отримаємо не на

багато більш точні результати прогнозування, а більш простому, що зрозумілий

особам, які приймають рішення. Коли обраний метод отримує підтримку у

менеджерів, то і результати прогнозування будуть активно ними

використовуватися.

Фактичне проведення прогнозу та одержання результатів прогнозної

оцінки означають проведення екстраполяції вибраної моделі, з урахуванням

того, що на попередніх етапах уже зібрані та відповідно оброблені необхідні

інформаційні дані. При цьому для перевірки точності одержуваних результатів

застосовується прогнозування на періоди, що нещодавно відбулися, і для яких

досліджувані величини вже відомі (з якими й буде порівняно прогностичні

результати). Одержані в ході такої перевірки похибки потім певним чином

аналізуються.

При вивченні питань управління процесом прогнозування необхідно

звернути увагу на те, що до даного процесу неодмінно повинні бути залучені

особи, відповідальні за кінцеві результати проведеного прогнозування та / або

витрати на його проведення. Фахівець-аналітик, який займається

прогнозуванням, повинен розглядатися як радник менеджера, а не як оператор
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якогось пристрою, що автоматично приймає рішення. Ефективність і рівень

використання моделі та методів прогнозування можуть бути підвищені, якщо

менеджмент прийме по відношенню до нього більш реалістичне ставлення.

Прогнозування слід розглядати як один із способів виявлення і екстраполяції

існуючих схем або взаємовідносин із метою передбачення певних подій, а

також як сукупність відповідей на такі питання:

Навіщо і кому необхідний прогноз?

Хто буде розробляти прогностичну модель і проводити оцінку?

Які часові рамки прогнозу?

Які є інформаційні дані, їх обсяг та структура?

Якими є витрати на виконання прогнозу?

Яка очікувана точність прогнозу?

Чи буде прогноз зроблений вчасно, щоб допомогти процесу прийняття

рішення?

Чи існує зворотний процес, який дозволяє оцінити прогноз після того, як

він був зроблений, і внести відповідні уточнення в процес прогнозування?

Скільки циклів необхідно проводити прогноз із урахуванням його

уточнення в кінці кожного циклу?

На думку М. М. Моісеєва [155, с. 3–5], прогнозування в економіці, як

правило, пов’язується з обробкою експертних даних або екстраполяцій,

використовуючи при цьому методи математичної статистики; проте слід

звернути увагу на те, що прогнозувати можна за допомогою різноманітних

динамічних моделей економіки (зокрема, термін «модель прогнозування»

вчений розглядає значно ширше, ніж термін «агрегована модель економіки»).

Однією з причин того, що такі моделі одержують розвиток і водночас мало

застосовуються для прогнозування є поки що не сформована остаточно теорія

останнього.

Недоліки економіко-математичних моделей полягають не в тому, що

математика неспроможна допомогти економіці проводити прогнози її розвитку,
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а у вихідних припущеннях, які знаходяться в основі моделей економічних

систем.

Економіко-математичні методи, такі як теорія ігор, динамічне

програмування, комплексний аналіз тощо, можуть успішно застосовуватися як

для прогнозування, так і для планування економічних процесів. Щодо

останнього слід зазначати таке: проблема планування по мірі ускладнення

системи управління національною економікою також еволюціонувала у більш

складну. Проте навіть за часів планової економіки було зрозуміло, що

планування не може бути основою так званого планомірного управління, – не

менш важливими є й інші функції управління національним господарством,

зокрема, функції цілепокладання та прогнозування, що визначають напрями

розвитку економіки та суспільства загалом, а потім вже справа за плануванням.

Однак правильний вибір цілей економічного розвитку та побудова на їх основі

загальнодержавних стратегії та програм потребують комплексного розуміння

всіх ендогенних і екзогенних умов функціонування та розвитку системи

управління національним господарством. При цьому сформульовані цілі

повинні відповідати об’єктивним економічним законам і бути досягнутими в

процесі подальшого складання та реалізації програми та планів [155, с. 7–11].

Із погляду процесу прийняття управлінських рішень прогнозування є

процесом розробки критеріїв, які дозволяють проводити правильний вибір

альтернатив у ході вирішення певного економічного чи іншого соціально

релевантного питання.

Існують принаймні три способи розробки прогнозів, які доповнюють

один одного [8, с. 8–9; 228, с. 20–21], а саме:

– анкетування – метод вивчення думок населення, фахівців (експертів) із

метою впорядкувати, об’єктивації суб’єктивної оцінки прогнозного характеру.

Особливо велике значення мають експертні оцінки;

– екстраполювання та інтерполювання – побудова динамічних рядів

розвитку показників прогнозованого явища протягом періодів прогнозування в
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минулому і передбачення / прогнозування в майбутньому (ретроспекція і

проспекція прогнозних розробок);

– моделювання – побудова пошукових і нормативних моделей із

урахуванням ймовірної чи бажаної зміни прогнозованого явища на період

прогнозування за наявними прямими або непрямими даними про масштаби і

напрями змін. Найбільш ефективна прогнозна модель – система рівнянь. Однак

мають значення всі можливі види моделей у широкому сенсі цього терміна:

сценарії, імітації, графи, матриці, добірки показників, графічні зображення

тощо.

Наведений поділ способів прогнозування є умовним, оскільки на практиці

вони взаємно перехрещуються і доповнюють один одного: прогнозна оцінка

обов’язково включає елементи екстраполяції та моделювання; процес

екстраполяції неможливий без елементів оцінки та моделювання; моделювання

передбачає попередню оцінку й екстраполювання тощо.

Розглянемо розлогіше представлені три способи розробки прогнозів. У

роботі [155, с. 11–14] також звертається увага на такі головні самостійні та

водночас тісно взаємопов’язані напрямки в теорії та практиці прогнозування, а

саме:

– екстраполяція за допомогою часових рядів;

– метод експертиз;

– застосування математичних моделей.

Використання статистичних методів є не що інше як безпосередня

екстраполяція в майбутнє тих закономірностей минулого та сьогодення, що

надійшли для проведення конкретного аналізу. За умови наявності достатнього

та якісного статистичного матеріалу даний метод є, мабуть, найпростішим

серед усього інструментарію прогнозування. При цьому, зрозуміло, що

достовірність закономірностей напряму залежить від довжини часових рядів.

Але в умовах стрімкого наукового прогресу, глобалізації та інших динамічних

суспільних процесів сучасності, що суттєво впливають на стаціонарність

соціально-економічного розвитку, отримання надійних часових рядів –
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справжня проблема, яка не може оминути в тому числі й питання

прогнозування розвитку рекреації на макрорівні, враховуючи те, що

інформаційні дані повинні відображати не тільки економічну, а й принаймні

соціальну та природну її сторони.

Метод експертних оцінок, або метод експертиз зі свого боку дозволяє

використовувати інформацію та оцінювати факти, що не мають свого точного

кількісного відображення. Використання даного методу потребує високої

кваліфікації, а отже інтуїції та досвіду експертів. При цьому експерт може

надавати надійні відповіді, якщо питання відносно прості. Тому велику роль у

надійності метода експертних оцінок відіграє вміле розбиття вихідної складної

проблеми на низку простих питань. Однак такий підхід до вирішення проблеми

має відношення швидше до сфери мистецтва, і яких-небудь єдиних рецептів не

існує. Викликає сумніви навіть принцип обробки експертних оцінок, згідно з

яким багато уваги приділяється узгодженню думок експертів. Проте виникає

питання: чи потрібно взагалі та в окремих випадках шукати альтернативу

неузгодженості думок експертів, оскільки остання означає, що ми шукаємо

щось нове, з чого й починається власне будь-яке дослідження.

Іншими словами, методи експертних оцінок є альтернативним способом

виміру, коли в якості «вимірювального приладу» виступає оцінка експерта чи

групи експертів. Ключовою проблемою експертних методів є відсутність чітко

зрозумілого критерію оцінки його результатів [12, с. 197].

Використання формалізованих математичних моделей також не

позбавлена питань. Як правило, сама адекватність математичного опису будь-

якого динамічного процесу є дискусійною. Принаймні вона завжди ґрунтується

на певних постулатах і гіпотезах. «І питання про те, наскільки прийнята

система гіпотез відповідає досліджуваній системі, завжди залишається важкою

і нестандартною проблемою. Проте якщо ми впевнені, що дана модель із

достатньою точністю, з погляду тих вимог, які ставляться перед дослідженням,

описує досліджуване явище, то ми отримуємо в своє розпорядження інструмент

величезної вирішальної сили». При цьому використання математичних моделей
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не виключає необхідність статистики. Дослідження завжди ґрунтується на

досвідному вивченні феномена. Формалізований опис, як правило, дає тільки

структуру зв’язків, а числові значення величин, які входять у ці

співвідношення, повинні бути визначені в результаті досвідного вивчення. Тут і

виникає необхідність звертання до статистичних методів і матеріалу. Головне

завдання при цьому полягає у визначенні найбільш вірогідних значень

констант. Зі свого боку надійний математичний опис звужує обсяг необхідного

статистичного матеріалу [155, с. 13–14].

Серед апарату прогнозування, що докладно викладений у роботі [228,

с. 405–410], виокремимо такі методи:

– статистично-ретроспективний метод: ґрунтується на побудові та

аналізі динамічних рядів, які містять інформацію про об’єкт прогнозування;

– метод екстраполяції кореляційно-регресійних залежностей:

орієнтований на вибір апроксимаційної функції з урахуванням умов і обмежень

розвитку об’єкта прогнозування;

– метод випереджального прогнозування: ґрунтується на використанні

властивостей інформації випереджати реалізацію соціально-економічних

процесів;

– метод індивідуальної та колективної експертної оцінки: ґрунтується на

використанні в якості джерела інформації результатів суджень одного чи,

відповідно, декількох експертів у питаннях дослідження об’єкту

прогнозування;

– аналітичний метод прогнозування: ґрунтується на отриманні

результатів експертного оцінювання із використанням елементів логіки при

здійсненні аналізу прогнозної моделі;

– матричний метод прогнозування: ґрунтується на використанні

матриць, які відображають вагомості вершин граф-моделі об’єкта

прогнозування, з подальшим оперуванням із інформацією, поданою в

матрицях;
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– метод побудови прогнозного сценарію: ґрунтується на встановленні

логічної послідовності станів об’єкта прогнозування та прогнозного фону в часі

з метою визначення векторів його розвитку.

Прогнозні сценарії як спосіб наукового дослідження почали активно

розроблятися в 1950–1970-х рр. Спочатку вони були орієнтовані в основному

на застосування у військово-політичній сфері і дипломатичному кризовому

менеджменті, зокрема, в обговореннях на засіданнях Римського клубу. При

цьому написання сценаріїв майбутнього розвитку відноситься до найбільш

цікавих і водночас найбільш «неоднозначних» методів прогностики. Сценарний

метод – це не жорсткий раз і назавжди усталений алгоритм дій зі створення

прогнозу; це велика і дуже неоднорідна сукупність підходів, технік, способів

організації роботи експертів, накопичена за півстоліття існування

сценаріотехніки. Вже на рівні базових визначень поняття «сценарій» можна

виокремити декілька підходів. Найпоширенішим із них є «процесуальний»

підхід, згідно з яким сценарій є відображенням ходу економічного процесу,

гіпотетично логічно пов’язаною послідовністю подій. Акцент робиться не на

статичних параметрах об’єкта економічного прогнозування, а на його

поетапному, «покроковому» розвитку, що здійснюється через взаємодії його

елементів [12, с. 279–284].

Факторний аналіз зі свого боку дуже активно використовується в

економічній, а також у політичній науках, а також у соціології та психології.

Одна з важливих причин великої затребуваності даного методу полягає в

різноманітності завдань, які можна вирішувати з його допомогою. Так, у роботі

[12, с. 171] виділяються три «типові» цілі факторного аналізу: по-перше,

згадане вже вище зменшення розмірності даних. За допомогою факторного

аналізу виділяють точки перетину взаємопов’язаних ознак і зводять їх до

певних узагальнюючих факторів, зменшуючи в такий спосіб вихідний базис

ознак опису. Вирішення цього завдання важливо в ситуації, коли об’єкти

виміряні великим числом змінних, а отже, потребують свого згрупування за

певною смисловою ознакою. Перехід від безлічі змінних до декількох факторів
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дозволяє зробити опис більш компактним, позбутися тих змінних, що є

малоінформативними та дублюють одна одну.

По-друге, виявлення структури об’єктів або класифікація їх ознак. Це

завдання близьке до того, яке вирішується методом кластер-аналізу. Але якщо в

останньому за «координати» об’єктів приймаються їх значення за декількома

змінними, то факторний аналіз визначає положення об’єкта відносно факторів

як взаємопов’язаних груп змінних. Інакше кажучи, факторний аналіз

уможливлює оцінку схожих і відмінних рис об’єктів у просторі їх кореляційних

зв’язків, або у так званому факторному просторі. Отримані змінні виконують у

подальшому роль координатних осей у факторного просторі. На ці осі

проектують прогнозовані об’єкти, завдяки чому створюється більш зручне для

змістовної інтерпретації наочне геометричне уявлення про досліджувані дані.

По-третє, непряме вимірювання: латентні фактори, тобто такі, що

емпірично не спостерігаються, не піддаються безпосередньому виміру. Проте

за допомогою факторного аналізу з’являється можливість не тільки виявлення

цих змінних, а й їх кількісної оцінки для кожного об’єкта прогнозування.

В роботі [15, с. 3] зазначається, що «імітаційні методи виявляються

найбільш ефективними при дослідженні системи в динаміці». З огляду на це

вони можуть застосовуватися в багатьох випадках, коли використання

математичних методів вирішення статистичних завдань не приносить бажаних

результатів. «Передбачення результату динамічного процесу виявляється

найбільш важким, коли у функціонуванні системи беруть участь випадкові

чинники. Саме в цих випадках імітаційні методи виявляються

найрезультативнішими». З огляду на це важливими напрямками застосування

імітаційних методів в економіці є відтворення і оптимізація відповідних

динамічних процесів із урахуванням впливу імовірнісних чинників, тобто

йдеться про методи статистичного моделювання.

З широкого погляду будь-яка математична модель економічної системи

може вважатися її імітацією. Проте термін «імітація» є більш точним, коли

побудована модель відтворює не тільки статичний взаємозв’язок між об’єктами
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системи, а й імітує її розвиток протягом певного періоду часу. Перевага методів

імітаційного моделювання полягає в тому, що вони уможливлюють досить

точне врахування впливу випадкових чинників на процес прогнозування.

Оскільки будь-яка практична економічна діяльність, в тому числі рекреаційна,

завжди неминуче пов’язана з деякими випадковими впливами, – їх урахування

може проводитися за допомогою виключно теоретичних методів: класичних

методів теорії ймовірностей, методів теорії випадкових процесів і теорії

масового обслуговування тощо. Водночас конкретні завдання, які підлягають

дослідженню та прогнозуванню, часто є настільки складними, що застосування

по відношенню до них лише одного чи декількох із існуючих імовірнісних

аналітичних методів є недостатнім. Зі свого боку імітаційні методи при

сучасному їх рівні розвитку дозволяють вирішувати шляхом стохастичної

імітації практично будь-яке з актуальних завдань. При цьому інша назва

методів імітаційного моделювання економічних та інших складних систем –

методи статистичного моделювання, або методи Монте-Карло [15, с. 9].

Говорячи про імітаційні методи в економіці і про застосування

імітаційних моделей, необхідно конкретизувати реальний об’єкт, модель якого

створюється і вивчається. Основним об’єктом нашого дослідження за

допомогою імітаційних методів є рекреаційна підсистема в системі управління

національною економікою, в якій установлені взаємозв’язки між основними

учасниками діяльності щодо виробництва та споживання рекреаційних послуг.

Цілі застосування імітаційних методів при дослідженні поведінки

складних економічних систем полягають у такому [15, с. 42]: докладне

вивчення процесів у досліджуваній системі; встановлення значень основних

показників оцінки ступеня досконалості системи та її структури; оптимізація

режиму функціонування системи; вибір оптимальної стратегії управління

системою, тобто такої сукупності зовнішніх впливів, що залежать від стану

системи, застосування якої дає максимальний ефект.

Рекреаційно-економічна діяльність, тобто діяльність суб’єктів в контексті

функціонування та розвитку рекреаційної галузі національної економіки є



198

складним об’єктом дослідження. Розлогий аналіз його слабких і сильних сторін

можливий за умови моделювання рекреаційної діяльності. Необхідний підхід,

який дозволить комплексно поглянути на всі прямі та непрямі зв’язки між

суб’єктами рекреаційно-економічної діяльності. При цьому слід ураховувати

природу рекреації як соціально-економічного явища, зокрема, її тісний зв’язок

із природними ресурсами такими як клімат, бальнеологічні ресурси, частково

лісові, водні та інші ресурси. Також важливим є питання забезпечення

трудовими ресурсами, що мають необхідні знання та навики для роботи на

рекреаційних підприємствах, зокрема, в санаторіях, будинках відпочинку,

туристичних базах та ін., а також для рекреаційного менеджменту.

Теорія та водночас метод, який застосовується в даному дослідженні,

імітаційне моделювання, як відомо, дозволяє за допомогою математичних чи

менш чітких описових моделей в комплексі поглянути на проблему та

здійснити як довгостроковий прогноз, так і аналіз поточної ситуації, що

склалася між суб’єктами діяльності чи агентами. Тому часто при застосуванні

даного виду моделювання до вивчення економічних та соціальних процесів

говорять про агентне імітаційне моделювання. Загалом при моделюванні

рекреаційної соціально-економічної діяльності створення імітаційних моделей

суттєво скорочує час на проведення дослідження, дозволяє кілька разів

програвати різні ситуації та, відповідно, зменшити витрати на проведення

такого дослідження. Охоплення завдяки агентному імітаційному моделюванню

всіх можливих зв’язків між суб’єктами рекреаційної діяльності дозволяє по-

новому поглянути на вже відомі проблеми, а також відкрити нові зв’язки та,

можливо, принципово нове бачення перспектив розвитку рекреації.

У роботі [438] розроблено структуру агентної імітаційної моделі

управління ресурсами, що дозволяє вирішувати завдання децентралізованого

планування на регіональному рівні. Автори роботи [38] пропонують імітаційну

системно-динамічну модель ринкової дифузії інновацій на рівні підприємства.

В роботі [3] узагальнено методи та моделі, що використовуються для

дослідження територіально-рекреаційних систем, зокрема, модель розміщення
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рекреаційної системи з розрахунком потоків відпочиваючих. В роботі [125]

досліджено особливості просторової структури рекреаційно-оздоровчих лісів

міської території за допомогою методу імітаційного моделювання. В роботі

[176] проведено аналіз особливостей інформаційних технологій моделювання

процесів розвитку туристичних комплексів. У статті [237] досліджується

методологія імітаційного моделювання формування ціни на туристичний

продукт. В роботі [409] проведено аналіз туристичних рухів через їх

моделювання в рамках локальних дестинацій. У статті [54] змодельовано

динаміку життєвого циклу туристично-рекреаційного комплексу.

Отже, імітаційний / агентно-орієнтований підхід, застосування якого до

питань забезпечення економічної, зокрема, рекреаційної діяльності, в тому

числі, її безпеки, враховуючи рекомендації в роботах [351; 358; 374; 384], на

наш погляд, є доцільним з огляду на наступні положення [452]:

людський чинник: аналіз суб’єктивної складової економічної діяльності

свідчить про раціональність чи ірраціональність дій економічних агентів, яка,

отже, може спричиняти порушення станів безпеки. Підвищення ролі соціально-

психологічної сторони функціонування та розвитку економічних систем

вимагає пошуку нових інструментів аналізу чинників ризику та безпеки, що

враховували б у найбільш повній мірі відповідні мотиваційні та поведінкові

чинники;

взаємозв’язок із перманентно трансформованим зовнішнім середовищем:

дії економічних агентів спричинені не тільки зміною в поведінці конкуруючих

агентів і змінами в макросередовищі, а й можливістю впливу на нього в

залежності від його трансформаційних характеристик та інтенсивності змін, що

відбуваються. Тобто економічні агенти є елементами розвитку динамічних

середовищ, до яких вони належать, і водночас можуть спричиняти ескалацію

конфліктних ситуацій, пов’язаних зі порушенням економічної безпеки від рівня

індивідуального та організаційного – до рівня держави;

можливість програмування економічної діяльності: агентно-

орієнтований підхід є водночас інструментом як економічного програмування,
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так і програмування систем штучного інтелекту. В обох випадках на

сьогоднішній день існують реальні можливості, особливо при їх інтеграційному

використанні, проведення ґрунтовного аналізу багатоагентних систем і

порушення станів безпеки в них. При цьому в якості економічних агентів

розглядаються підприємства, домогосподарства та державні інституції, в

завдання яких входить регулювання економічної діяльності, зокрема, в

контексті забезпечення економічної безпеки.

Водночас теоретико-методичні питання аналізу рекреаційно-економічної

діяльності на основі імітаційного моделювання потребують свого подальшого

вивчення та вдосконалення.

Підхід ігрового імітаційного моделювання дозволяє отримати нові знання

про економічні механізми та досвід в їх використанні. При проведенні

імітаційної гри досліджуються процеси функціонування даних механізмів, які

розглядаються як системи, протягом певного періоду часу. При цьому гра

відбувається в три етапи: збір релевантних даних, планування та реалізація. На

етапі планування формується управлінське рішення; на етапі реалізації

визначається значення цільових функцій (виграшів) гравців.

При прийнятті рішень щодо фінансування інвестиційних рекреаційних

програм, як і будь-яких інших програм галузевого розвитку, експертна комісія

визначає очікуваний ефект від пріоритетного напряму. В рамках імітаційної гри

є можливість не тільки отримати заключну експертну оцінку, а також оцінити

сумлінність експертів. При цьому припускається, що кожен із експертів має

власний погляд на проект та його оцінювання, відповідно, його оцінка може

суттєво відрізнятися від його істинної оцінки.

Рішення, що приймаються при управлінні такими соціально-

економічними системами як рекреація мають у більшості випадків дискретний

характер, тобто приймаються на континуумах «дозволити – заборонити»

(наприклад, при вирішенні питань екологічної безпеки під час рекреаційної

діяльності) чи «посилити – послабити» (наприклад, при визначенні реальних

значень ставки збору за використання рекреаційних ресурсів). Йдеться про
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доцільність формування комплексу укрупнених якісних показників із

незначною кількістю оціночних градацій.

На основі вищевикладеного та рекомендацій, наданих у роботах [38; 54;

438] нами запропоновано наступну імітаційну модель функціонування

рекреаційної галузі (рис. 3.2) [450].

Рис. 3.2. Імітаційна модель функціонування рекреаційної галузі та
керування нею в ринкових умовах економічної діяльності

Принцип показу на схемі взаємозв’язків між основними агентами

рекреаційної діяльності, передусім, між рекреаційним підприємством,

рекреантом і відповідним державним органом влади, в даному дослідженні
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S – рекреаційні послуги;
G – прибутки рекреаційних підприємств;
P – інші компоненти рекреаційного продукту;
V – вартість рекреаційного продукту;
I  – внутрішні та зовнішні інвестиції;
C – конкурентні впливи;
E – мультиплікаційний ефект в інших галузях;

N – природні рекреаційні ресурси;
H – відновлений людський капітал;
T – податки;
R – регулювання та підтримка: еквілібріум;
S – стандарти охорони здоров’я;
K – знання щодо тенденцій в рекреації;
M – моніторинг рекреаційної діяльності.
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полягає не в можливості кількісно максимально подати їх в одній моделі, а у

відображенні основних зв’язків із тим, щоб побудувати певною мірою

універсальну модель. Зрозуміло, така універсалізація в ідеалі неможлива, та

застосування такої моделі в окремих ситуаціях вимагатиме ретельного

вивчення відповідних ситуативних чинників. Проте досягнення на теоретико-

методичному рівні певної універсалізації дозволить дещо спростити

проведення аналізу рекреаційної діяльності при його повторному проведенні, а

також сконцентрувати увагу на основних найбільш значущих чинниках, які

впливають на таку діяльність.

Імітаційне моделювання в його теоретико-методичному контексті є

багато в чому ідеальним методом для проведення за його допомогою аналізу

рекреаційної соціально-економічної діяльності. При цьому викликають питання

певні спірні моменти щодо математичного відображення даного виду

моделювання та, відповідно, щодо невисокої ефективності застосування даного

методу в плані кількісної оцінки результатів функціонування та розвитку

рекреаційної галузі національної економіки.

Отже, можна зробити наступні висновки: по-перше, обґрунтовано, що

агентне імітаційне моделювання зв’язків між суб’єктами рекреаційної

діяльності дозволяє по-новому поглянути на проблеми та перспективи розвитку

рекреації. По-друге, запропонована схематична інтерпретація імітаційного

моделювання взаємозв’язків між агентами рекреаційної діяльності на рівні

національної економіки, зокрема, між рекреаційними підприємствами,

рекреантами, суміжними підприємствами інших галузей, органів державної та

місцевої влади, громадськістю тощо; формування даних взаємозв’язків

представлено також у розрізі ринків рекреаційних послуг і ресурсів. По-третє,

функціонування та рівноважний розвиток рекреаційної галузі інтерпретовано в

контексті теорії оптимального керування.

Отримані в даному дослідженні результати можуть бути використані в

економічній та управлінській практиці рекреаційної діяльності при їх

доповненні аналізом релевантних ситуативних чинників.
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3.2 Модель прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в

системі управління національною економікою

З наукового погляду навколишній світ можна досліджувати за допомогою

моделей, які спрощують і роблять справжні взаємозв’язки більш простими за

своїм змістом і формою. Моделі також пов’язані з абстракцією як засобом

дослідника, який за її допомогою штучно ізолює досліджувані явища, що в

«живому» вигляді є відкритими світу і неізольованими, прямо чи

опосередковано пов’язаними з іншими явищами. Проте дослідника на момент

аналізу не цікавить абсолютно все, що стосується об’єкта дослідження, а лише

те, що може з більшою чи меншою значущістю позначитися на ході

дослідницького процесу і на результатах прийнятих рішень. При цьому при

комплексному підході до дослідження системи свого усвідомлення та

формулювання потребує не тільки її остаточна мета, а й безпосередні цілі

окремих підсистем на кожному етапі їх функціонування. Виокремлення цих

підсистем, а також інших елементів і взаємозв’язків між ними в складі основної

системи і є одним із основних завдань моделювання [343, с. 6–14].

Як зазначено вище, можливості проведення економічних експериментів, у

рамках яких, зокрема, можна дослідити взаємозв’язки досліджуваної системи з

різними її внутрішніми компонентами, або  її вплив на чинники зовнішнього

середовища, в більшості випадків дуже обмежені. Основною причиною цього є

складність економічних систем як об’єктів дослідження та прогнозування. Тому

й застосовуються моделі, що дозволяють значно здешевити експеримент,

зробити дослідження більш зручним (передусім, математичні моделі –

відображають співвідношення між різними аспектами функціонування системи

у вигляді функціональних залежностей) і, врешті, уможливлюють у такий

спосіб спостереження та виявлення нових властивостей систем.

Із інституційного погляду [303, с. 184, 208] одна з основних

дослідницьких проблем полягає в пошуку способів створення порівняно

недорогої моделі механізму, який забезпечував би виконання правил, умов
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контрактів у знеособлених обмінах за умови, що невід’ємним елементом

інституційної трансформації є зміна ролі самої держави, більш конкретно –

адміністративна та судова реформа, сутність якої зводиться до створення

адекватних стимулів і потоків інформації, необхідних для розкриття нових

способів використання наявних ресурсів, а також виявлення нових ресурсів.

При цьому правила як ключовий елемент інститутів забезпечують стабілізацію

відносин між індивідами в суспільстві, знижуючи тим самим момент

невизначеності та водночас визначаючи розподільні наслідки взаємодії

економічних агентів. Однак сам процес виникнення правил обумовлений

асиметричністю розподілу переговорної сили між сторонами, що взаємодіють.

Отже, без розробки адекватної моделі якісний аналіз об’єкта

економічного прогнозування, такого як, зокрема, рекреація є неможливим [228,

с. 89–100]. При цьому саме поняття моделі дуже широко трактується в науковій

літературі. Терміном «модель» називають такі поняття, як математичний опис

процесу чи об’єкта, алгоритмічний опис об’єкта, формулу, визначальний закон

функціонування, графічне представлення об’єкта чи процесу у вигляді графа

або блок-схеми, або у вигляді кривої, що представляє процес тощо. У строгому

сенсі модель визначається як «явище, предмет, утворення, умовний образ тощо.

В прогностиці це поняття більш специфічне та вузьке. Її мета – отримання

інформації не про об’єкт узагалі, а про його майбутні стани». Такий підхід

визначає особливості розробки та перевірки адекватності прогнозних моделей,

при тому, що при їх побудові й оцінці неможливо здійснити пряму перевірку їх

відповідності оригіналу в зв’язку з тим, що вони повинні відноситися до

майбутніх станів об’єкта. При цьому або сам об’єкт тільки проектується, або

він існує, але невідомо, які зміни можуть із ним статися в майбутньому. «У

найбільш загальному вигляді можна розглядати прогнозну модель як деяку

похідну від методу, який використовується для прогнозування. Відповідно до

цього й можна класифікувати прогнозні моделі».

Існує достатня кількість класифікацій моделей. За однією з найпростіших

класифікацій [12, с. 220–224] моделі поділяються на матеріальні (складаються з



205

речових компонентів) та ідеальні (складаються зі знаків: слів, математичних і

логічних символів тощо). Зі зрозумілих причин при проведенні економічного

аналізу використовуються майже виключно ідеальні моделі. Останні зі свого

боку поділяються на змістовні та формалізовані. Змістовна модель є

вербальним або вербально-візуальним (словесно-графічним) описом об’єкта

дослідження, його елементів тощо. «Теоретично обґрунтовані змістовні моделі

називаються концептуальними».

Якщо порівнювати прогнозні моделі з будь-якими іншими моделями, то в

перших із них більшої значущості набувають графічні зображення та

математичний опис [228, с. 89–100]. Це пов’язано з широким розповсюдженням

методів екстраполяції й інтерполяції в прогнозних дослідженнях, причому при

прогнозній екстраполяції процедура вибору виду кривої часто обґрунтовується

видом емпіричного розподілу точок. Тому «…графічна інтерпретація моделей

екстраполяції в більшості випадків служить обґрунтуванням вибору

математичного опису» об’єкта прогнозування. Спеціальним графічним

зображенням, яке має велике значення в прогностиці, є графи, що

використовуються, як правило, в нормативному прогнозуванні.

Для того, щоб удосконалити економіко-математичні методи розробки

прогнозів, слід більш широко використовувати модельний апарат для

отримання відповідних кількісних і якісних результатів. На сучасному етапі

проведення економічних досліджень переважна частина прогнозних параметрів

пов’язана з проведенням експертних оцінок. Й оскільки відсутня формальна

процедура отримання прогнозних показників, то виникає можливість їх

довільної та неузгодженої зміни, що є причиною зниження точності та

достовірності прогнозу. Більш широке використання моделей для проведення

на їх основі економічних розрахунків дозволяє отримувати узгоджені оцінки

параметрів, а також у випадку зміни одного з них відстежувати відповідні зміни

інших. Виходячи з наявного інформаційного та методичного потенціалу,

доцільне формування таких трьох груп прогнозних моделей [173, с. 76–77]:
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– укрупнені односекторні моделі, що зі свого боку поділяються на два

типи: для короткострокового прогнозування і для довгострокового

прогнозування. У моделі для короткострокового прогнозування

(економетричної) більша увага приділяється фінансовим параметрам і цінам. У

моделі для довгострокового прогнозування основою є опис відтворювального

циклу та облік ефективності ресурсів;

– економетричні моделі, побудовані на основі системи національних

рахунків, що використовуються для короткострокового і середньострокового

прогнозування. Вони володіють всіма перевагами системи національних

рахунків, тобто взаємопов’язано готують фінансові потоки в економіці, які

забезпечують виробництво і його відтворення. Досвід розробки таких моделей

значно менший у порівнянні з укрупненими односекторними моделями;

– прогнозні моделі, побудовані на основі міжгалузевого балансу, що

використовуються для складання перспективних прогнозів: середньострокових

і довгострокових. Такі моделі розкривають міжгалузеві взаємодії і визначають

параметри відтворення в більш розгорнутому вигляді, ніж односекторні моделі.

Досвід розробки моделей міжгалузевого балансу слід пов’язувати з

методологією системи національних рахунків.

Щоб розкрити фізичну інтерпретацію моделей математичної економіки

[114, с. 89–90], слід, передусім, розглянути основні положення моделювання

економічних процесів, а саме:

– всі компоненти моделей, способи взаємодії між ними, процеси, які

відбуваються та їх наслідки повинні бути здатними до фізичної реалізації;

– компоненти і процеси економіки, представлені в моделі, повинні бути

виражені в одиницях «автономної системи економічних величин»;

– опис економічних процесів повинен мати фізичні аналоги;

– математичні структури в моделі повинні мати фізичний зміст і

відповідати певним експериментально перевіреним фізичним концепціям;

– математичні експерименти над моделями повинні відображати реальні

економічні процеси;
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– критерії оцінки ефективності економічних процесів повинні бути

фізично вимірними (в одиницях автономної системи) і входити в модель в

якості вихідного компонента;

– модель повинна включати опис вихідного стану модельованої

економічної системи, а також передісторію її поведінки на певному інтервалі

часу, виражену початковими функціями;

– час постановки та проведення математичних експериментів на

моделях має бути на кілька порядків менше часу перебігу реальних процесів.

На думку авторів роботи [110, с. 34–46], «точність економіко-

математичної моделі визначається ступенем її відповідності меті дослідження,

властивостям описуваного економічного об’єкта і середовища». При цьому

визначальним чинником у проблемі точності є рівень відображення в моделі

основних особливостей економічного процесу як об’єкта моделювання:

співвідношення детермінованих і стохастичних властивостей об’єкта;

співвідношення еволюційних ділянок розвитку та стрибків, пов’язаних зі

зміною організаційно-функціональної структури системи; наявності

тимчасових зсувів у структурі передачі матеріальних та інформаційних потоків;

співвідношення тимчасових і фазових джерел інформаційного забезпечення

моделей. Істотну роль в дослідженні властивостей і моделюванні економічних

систем відіграють «принципи визначення мети й каузальності»: перше

пов’язане з принципами функціонування планової економіки, зокрема,

програмно-цільовими методами планування її розвитку; друге – з вимогою

економічної системи стійкості її функціонування  через забезпечення

організаційно-функціональних зв’язків, що відповідають стабільному

виконанню поставлених цілей. При цьому для динамічного опису економічного

об’єкта можна використовувати лінійні моделі, що в спрощеній формі

відображають характеристики об’єкта та мають відповідні постійні параметри.

Аналіз положень у роботах [203; 300; 354; 375; 467] також свідчить про

важливість точності економічно-математичного моделювання економічних і,

зокрема, рекреаційних систем. Складність процесів розширеного відтворення



208

спричиняє необхідність розробки різноманітних типів моделей, що з

прийнятним рівнем точності описують взаємодію його чинників на різних

рівнях ієрархії економічної системи. Моделі рекреаційного розвитку в певному

розумінні також відносяться до проблеми розширеного відтворення: йдеться

про відтворення / відновлення людського капіталу, передусім,  у такому його

аспекті як стійкість здоров’я людини, на яку зі свого боку впливає можливість

обирати та одержувати нею якісні послуги з відпочинку та оздоровлення

протягом року чи іншого тривалого періоду. Також у контексті визначення

рівнів ієрархії зазначимо, що рекреація може розглядатися і як система

(самодостатнє суспільно значуще явище), і як підсистема (галузь національної

економіки), а також як система, що зі свого боку складається з підсистем, які

відповідають за рівень розвитку тієї чи іншої сторони рекреації.

Моделювання процесів розширеного відтворення в аспектах його якісних

особливостей спричиняє питання взаємозв’язку між точністю та стійкістю

відповідної моделі у зв’язку з тим, що вона є нестійкою. Водночас реальні

процеси розширеного відтворення є стійкими та часто мають чималий запас

стійкості, яка забезпечується високою інерційністю економічних об’єктів і

регулюванням їх функціонування. При цьому в теоретичних дослідженнях

розвитку економічної системи поняття стійкості трактують зазвичай як її

зростання за збалансованою траєкторією Y*(t). Під нею розуміють процес

розвитку, при якому всі пропорції економіки залишаються стаціонарними, і

вважають, що система стійка, якщо кожна траєкторія Y*(t) при зростанні t в

кінцевому рахунку входить у деяку обмежену область, яка містить Y*(t),  і

залишається в ній. При здійсненні макроекономічного аналіза економічної

динаміки основна увага зосереджується на залежності між інтенсивністю

інвестицій і зростанням інтенсивності випуску товарів і послуг. Безпосереднім

об’єктом досліджень, здійснюваних економіко-математичними методами, є

причинно-наслідкові зв’язки між цими показниками. Моделі зазвичай

відрізняються складом показників інвестування (валові, «чисті» інвестиції) та

продукції (валова, кінцева продукція, національний дохід), формою подання
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показників (натуральна, вартісна), прийнятим математичним виразом

залежностей (безперервне, дискретне) тощо [110, с. 103–104].

 В роботі [343, с. 6–14] висвітлюються так звані екстремальний і

детермінований підходи до розробки економічних моделей. Згідно з першим із

них економічні моделі пов’язані з необхідністю забезпечення цілеспрямованої

постановки економічних завдань, раціонального господарювання,

збалансованого та матеріально забезпеченого планування на макрорівні. Такі

екстремальні моделі, як правило, мають форму лінійного економіко-

математичного програмування, що допомагає краще осмислити постановки

прогностичних завдань у взаємозв’язку з функціями планування та

регулювання в системі управління національною економікою. Відповідно до

детермінованого підходу формуються однойменні моделі економічного

програмування з використанням відповідного математичного інструментарію.

Детерміновані моделі описують замкнуті системи, зв’язками яких із

зовнішнім світом, як правило, можна знехтувати. Далеко не у всіх реальних

ситуаціях можна проводити аналіз поведінки економічної системи, не

враховуючи при цьому вплив непередбачених змін у навколишньому

середовищі. У тих випадках, коли в економічній моделі враховані

найважливіші чинники, що визначають досліджувані соціально-економічні

процеси, і вплив середовища на функціонування системи незначний, не завжди

вдається зібрати достатньо достовірну інформацію про параметри такої моделі.

Кожній детермінованій моделі управління відповідає безліч стохастичних

моделей, що розрізняються інформаційної структурою. Перехід до

стохастичного аналогу вимагає, проте, одержання істотного обсягу додаткової

інформації про місце досліджуваної задачі в більш широкій проблемі. Тому на

практиці, особливо на макроекономічному рівні застосування стохастичних

моделей поки що вкрай обмежене.

В роботі Ю. Ю. Юрченка [344] в рамках аналізу концептуальних

напрямів розвитку внутрішнього туризму в Україні запропоновано модель

відповідної «дорожньої карти», що являє собою «…графічну візуалізацію
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етапів трансформації сфери туристичної діяльності з метою досягнення

“бажаного майбутнього” туризму згідно з сформульованими цілями і

прив’язкою до фактора часу». «Дорожні карти» слід розробляти окремо для

кожного з видів туристичної діяльності. Технологічно це виглядає таким

чином: для кожного драйвера формуються карти-маршрути, що відповідають

попередньо встановленій сукупності цілей. Так, для формування позитивного

іміджу України пропонується комплекс таких ключових завдань:

– виправлення негативного інформаційного фону;

– просування національного туристичного та рекреаційного продукту;

– укладання з різними країнами домовленостей про проведення в їх

столицях і великих містах заходів на кшталт днів української культури, з

широкою презентацією України як туристичної держави, що має свої курорти

та унікальний рекреаційний потенціал;

– активна співпраця з іноземними засобами масової інформації щодо

висвітлення подій, які позитивно впливають на імідж країни.

Доцільним є охоплення туристичними та рекреаційними послугами

максимальної кількості регіонів України, особливо тих, які характеризуються

як депресивні або ж не мають достатньої кількості туристично-рекреаційних

об’єктів; що передбачає такі заходи:

– створення штучних атракцій у поєднанні з природними та історико-

культурними об’єктами на основі конкурсних проектів ідей;

– інтенсивне використання такого популярного виду короткочасного

відпочинку, як «вікенд», як правило, за містом, максимально залучаючи наявні

основні фонди санаторно-курортних комплексів, баз відпочинку, спортивних

майданчиків тощо;

– передача законсервованих туристичних і рекреаційних об’єктів

зацікавленим суб’єктам підприємництва на певних мотивуючих умовах із

метою їх відновлення та введення в експлуатацію.

В роботі [69] наводиться модифікована гравітаційна модель для

прогнозування чисельності потенційних рекреантів, яка традиційно враховує
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чисельність населення певного місця попиту на рекреаційні послуги, ємність

дестинації, відстань між місцем попиту та дестинацією, а також

запропонований у роботі коефіцієнт привабливості дестинації, що враховує

імовірність відпочинку саме в даній дестинації.

У роботі [12, с. 143] розкрито особливості множинного регресійного

аналізу, що полягають у такому: модель множинної регресії практично

ідентична моделі парної регресії; в лінійну функцію послідовно включаються

кілька незалежних змінних (якщо їх більше ніж дві, немає можливості отримати

візуальне уявлення про їх зв’язок, – у цьому плані множинна регресія менш

«наочна», ніж парна); при роботі з множинною регресією  необхідно визначати

алгоритм аналізу, який включає в підсумковій формі всі наявні предиктори;

даний покроковий алгоритм передбачає послідовне включення незалежних

змінних, виходячи з їх вагомості (покроковий метод є прийнятним за умови

наявності багатьох незалежних змінних; він «очищає» модель від відверто

слабких предикторів, роблячи її більш компактною і лаконічною); додатковою

умовою «…коректності множинної регресії (поряд із інтервальністю,

нормальністю та лінійністю) є відсутність мультиколінеарності – наявності

сильних кореляційних зв’язків між незалежними змінними».

Рекреація досліджується нами з погляду економічного, передусім, як

галузь національної економіки, проте природа рекреації різнопланова та

вимагає комплексного підходу до свого вивчення, в тому числі й до

моделювання. В роботі [114, c. 34–35] розкривається специфіка моделювання в

економіці в порівнянні з фізикою та іншими природничими науковими

сферами. Зокрема, говориться про наступне: коефіцієнти економічних рівнянь

мають ситуаційний характер; ці коефіцієнти мають відображати чинник

людських відносин, що в кількісному виразі чітко здійснити неможливо;

людський чинник пов’язаний із природними чинниками, а тому економіка як

об’єкт моделювання є більш складним, ніж, скажімо, фізика. Розв’язувати ці та

інші проблеми, пов’язані з моделюванням економіки, пропонується на основі

системного підходу та шляхом наступних дій:
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– з’ясування глибинної сутності економічного явища чи процесу;

– обґрунтування системи вимірів для досліджуваних економічних

сутностей;

– зіставлення кожній економічній величині одиниці виміру;

– встановлення формального зв’язку між одиницями економічних

величин і величин іншої природи в контексті комплексного дослідження

економічних сутностей.

Питання керування (управління) є невід’ємними від питань економічних

чи соціальних. Із погляду математичного моделювання відповідний

взаємозв’язок можна досліджувати на основі теорії оптимального управління.

Зокрема, згідно з К. Дж. Ерроу (K. J. Arrow) [143, c. 7–9] при вивченні

рекреаційної діяльності об’єктом дослідження є відповідні рекреаційні системи,

що динамічно розвиваються, знаходячись при цьому в будь-який момент часу в

деякому стані, що може бути описаний кількістю релевантних виробничих

чинників, зокрема, природних рекреаційних ресурсів.

В інтерпретації теорії оптимального керування, функціонування та

розвиток рекреаційної галузі є функціоналом:

max,)]([]),(),([
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T

TxPdtttrtxU (3.1)

де U – функціонал економічної та соціальної корисності здійснення

рекреаційної діяльності;

x(t) – сукупність економічних станів (наприклад, обсяг фінансових та

інших ресурсів) рекреаційної діяльності;

r(t) – сукупність інструментів керування (або управлінських рішень)

рекреаційною діяльністю, зокрема, щодо здійснення регулятивної політики,

розподілення ресурсів, оподаткування тощо;

t – час, протягом якого здійснюється та досліджується рекреаційна

діяльність (0 £ t £ T);

P[x(T)] – акумульований протягом періоду часу Т економічний потенціал

рекреаційної галузі.
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На рівні національної економіки максимізація вказаного функціоналу є

основною метою рекреаційної галузі.

В контексті вивчення управлінських питань нас цікавить вибір

інструментів r(t), при врахуванні того, що обмеження даного вибору залежать

від поточних значень змінних стану x(t) та початкових умов x(t)=0. Отже, r*(t) –

вибір інструментів, згідно з Л. С. Понтрягіним [142], керування рекреаційною

діяльністю, який максимізує функціонал корисності (3.1). Тоді існують

допоміжні функції часу s(t), по одній для кожної змінної стану, такі, що для

кожного моменту r*(t) максимізує функцію Гамільтона H [x(t), r(t), s(t), t], де

).,,(),,(),,,( trxsTtrxUtsrxH += (3.2)

При цьому функція s(t) задовольняє диференційному рівнянню:

i
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¶

-=& (3.3)

при x=x(t), r=r*(t), s=s(t).

В економічній інтерпретації допоміжна змінна s(t) вимірює внесок

відповідної змінної стану у функціонал корисності в момент t0. Добуток:

iiii Tsxs ×=× & (3.4)

є швидкістю росту корисності, обумовленого поточною швидкістю росту

змінної стану xi. Отже, функція Гамільтона Н є поточним потоком корисності

від усіх джерел, як тих, які використовуються в даний момент – U, так і тих, які

будуть використовуватися в майбутньому – s·T. Вибір поточних інструментів

здійснюється таким чином, щоб вони максимізували функцію Н.  Умова (3.3)  є

умовою рівноваги, що відображається в наступному: змінні стану залишаються

постійними в кожний момент часу; сума приросту корисності та ймовірного

доходу повинна бути рівною нулю. Якщо це не так, то суб’єкт рекреаційного

бізнесу (на макрорівні – сукупність суб’єктів (рекреаційна галузь)) хотів би

мати менше чи більше того, що дає йому змінна стану.

Розкриємо особливості теоретико-ігрового підходу до побудови

економічних і зокрема, рекреаційних моделей. Так, у роботах [127; 178, с. 8;
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347; 422] теорія ігор розглядається як теорія математичних моделей, тобто

моделі, які в ній конструюються є формальними, а не аналоговими моделями,

та засоби їх аналізу також є формальними. Зокрема, формально повинні

вводитися до розгляду й основні поняття теорії ігор, тобто вони повинні

задаватися своїми основними властивостями, набуваючи тим самим сенс

аксіом. І тоді подальше утворення понять і встановлення теоретико-ігрових

властивостей може вестися вже без повторного звернення до їх змісту та без

того, щоб вдаватися до будь-яких «інтуїтивних» міркувань. Проте такий

формальний підхід не заперечує практичної доцільності використання інтуїції,

як при оцінці таких моделей, так і здійснення за їх допомогою прогностичної

оцінки та прийняття на основі результатів такої оцінки релевантних

управлінських рішень.

Відповідно до вищесказаного при побудові теоретико-ігрових моделей із

самого початку необхідно формалізувати ті поняття, що входять у визначення

теорії ігор, передусім: конфлікт, прийняття рішення та оптимальність рішення.

Цьому зі свого боку повинне передувати чітке змістовне уявлення про сутність

цих понять та їх основні структурні компоненти.

Теорія ігор є теорією математичних моделей, за допомогою яких

приймаються оптимальні управлінські рішення в умовах конфлікту між

учасниками конкретної економічної гри (економічних взаємовідносин), а також

в умовах невизначеності. З огляду на це, питання, пов’язані з оптимальною

поведінкою сторін у конфліктах, із моделюванням бажаних наслідків

конфліктної взаємодії, є основними в теорії ігор. При цьому безпосередніх

питань такого роду три [178, с. 20–21], а саме:

– якими принципами оптимальності слід керуватися при розгляді

конфліктів того чи іншого типу? Інакше кажучи, в чому полягає (оптимальне)

рішення тієї чи іншої гри?

– чи реалізується стосовно даного класу ігор обраний для нього принцип

оптимальності? Формально це питання зводиться до існування в іграх із
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заданого класу тих рішень, які за обраним принципом кваліфікуються як

оптимальні;

– в чому полягає застосування обраного принципу оптимальності до

даної гри чи до даного класу ігор?

Складність та водночас забезпечення простоти розуміння дії теоретико-

ігрового підходу відображається в різновидах ігор. Так, у роботі [70, с. 14–15],

розглядається так звана «стратегічна гра», що описується набором правил, які

вказують, що дозволяється чи вимагається від гравця за всіх можливих

обставин, у яких він діє. Правила визначають інформацію, яку отримує кожен

гравець. Якщо в грі потрібно застосовувати випадкові механізми, то правила

описують, як потрібно тлумачити випадкові події. Вони встановлюють також

момент закінчення гри, суму, яку сплачує чи отримує кожен гравець,  а також

мету кожного гравця.

З правил можна дізнатися такі загальні характеристики гри, як число

ходів, число гравців та їх виграші. Гра є «кінцевою», якщо кожен гравець має

кінцеве число ходів і на кожному ході кінцеве число виборів. Ігри

класифікують також за кількістю гравців:  гра двох осіб,  трьох осіб і т.  д.

Розрізняють також ігри з нульовою сумою виграшів та ігри з ненульовою

сумою виграшів; якщо гравці проводять розрахунки тільки між собою, гра

називається грою з нульовою сумою, наприклад, у спорті. Щоб спростити

математичний опис гри, вводять поняття «стратегії»: кожен гравець замість

того, щоб приймати рішення на кожному ході, може скласти перед партією

план проведення гри з початку до кінця. Такий план є повним і охоплює всі

можливі варіанти проведення гри. Гравець, застосовуючи якусь стратегію, не

втрачає свободу дій, оскільки ця стратегія вказує його дії в залежності від

інформації, яку він може отримувати. Загалом можна уявити стратегію гравця

як набір інструкцій з проведення даної гри з першого до останнього ходу.

В роботі [122, с. 11–13] досліджуються «коаліційні» ігри, тобто такі ігри,

в яких гравці можуть діяти узгоджено, утворюючи коаліції. За характером

виграшів такі ігри діляться на ігри з нульовою сумою та ігри з ненульовою
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сумою. У грі з нульовою сумою загальний капітал усіх гравців не змінюється, а

перерозподіляється між ними в залежності від отриманих результатів;

більшість економічних ситуацій можна розглядати як ігри з нульовою сумою. Зі

свого боку гра двох гравців із нульовою сумою називається «антагоністичною»,

оскільки цілі гравців в ній прямо протилежні: виграш одного гравця

відбувається тільки за рахунок програшу іншого.

Ігри з ненульовою сумою також зустрічаються в економічних відносинах.

Прикладами таких ігор є торгові взаємовідносини між країнами (в результаті

позитивного коаліційного застосування своїх стратегій усі країни можуть бути

у виграші) та лотерея (організатор лотереї як один з її гравців (з теоретико-

ігрового погляду) завжди має виграш, а учасники гри, що купили лотерейні

квитки, – в сумі отримують виграш менший, ніж вони внесли). Як правило, ігри

з ненульовою сумою вирішуються складніше, ніж ігри з нульовою сумою,

оскільки вони містять додаткові труднощі, пов’язані з можливістю отримання

додаткового виграшу. Одним із прийомів розв’язку гри з ненульовою сумою є

штучне оминання правил гри через створення додаткового фіктивного гравця,

який отримує суму виграшу, що доповнює загальну суму до нуля. Проте в

цьому випадку збільшується кількість гравців, і цей додатковий гравець не є

рівноцінним, тому такий підхід практично не вирішує питання про

оптимізаційний розв’язок гри з ненульовою сумою [122, с. 11–13].

За видами функцій виграшів ігри поділяються на такі: матричні,

біматричні, безперервні, опуклі ігри, ігри типу дуелей і т. ін. Матрична гра є

кінцевою грою двох гравців із нульовою сумою,  в якій задаються виграші

одного з гравців у вигляді матриці (рядок матриці відповідає номеру стратегії

першого гравця, стовпець – номеру стратегії другого гравця; на перетині рядка і

стовпця матриці знаходиться виграш першого гравця, який відповідає обраним

стратегіям гравців). Виграш іншого (другого) гравця дорівнює програшу

першого. Для матричних ігор створена досить розвинена теорія і розроблені

практично прийнятні методи їх вирішення. Так, доведено, що будь-яка

матрична гра має рішення, і вона легко може бути зведена до задачі лінійного
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програмування, а потім вирішена за допомогою відомих методів, наприклад,

симплекс-методу: «…рішення матричної гри можна звести до задачі лінійного

програмування» [178, с. 59].

Відомий вітчизняний дослідник теорії ігор А. В. Крушевський особливу

увагу в роботі [122, с. 25] звертає на матричні ігри та проводить їх аналіз через

використання поняття «сідлової точки». Вчений зазначає, що «дослідження

матричної гри починається зі знаходження її сідлової точки в чистих стратегіях.

Якщо матрична гра має сідлової точку в чистих стратегіях, то знаходженням

цієї точки закінчується дослідження гри. Якщо ж у матричній грі немає сідлової

точки в чистих стратегіях, то можна знайти нижню і верхню чисті ціни цієї гри,

які вказують, що перший гравець не повинен сподіватися на виграш більший,

ніж верхня ціна гри, і може бути впевнений в одержанні виграшу не менше

нижньої ціни гри».

Також дається визначення біматричній грі, під якою запропоновано

розуміти кінцеву гру «…двох гравців із ненульовою сумою, в якій виграші

кожного гравця задаються матрицями окремо для відповідного гравця (в

кожній матриці рядок відповідає стратегії першого гравця, стовпець – стратегії

другого гравця, на перетині рядка і стовпця в першій матриці знаходиться

виграш першого гравця, у другій матриці – виграш другого гравця)» [122, с. 11–

13]. При цьому зазначається, що для рішення біматричних ігор також уже

розроблена теорія оптимальної поведінки гравців.

Зі свого боку в роботі [178, с. 146] біматричні ігри (ігри, які описуються

за допомогою двох матриць) розглядаються з погляду некооперативної теорії,

тобто вони розглядаються як ігри, в яких інтереси двох гравців не є прямо

протилежними, і можливі стани кооперування дій гравців. Іншими словами,

йдеться про ігри не з нульовою, а значно ширше – ігри з довільною сумою. При

цьому слід звернути увагу на те, що в більшості випадків кооперування

приносить вигоду обом гравцям, проте на практиці не всі випадки кооперації

дозволені правилами гри.
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В роботі [122, с. 169] описується кінцева безкоаліційна біматрична гра: в

такій грі кожен із двох гравців робить один хід, обираючи одну зі стратегій із

тих, які він має з кінцевого числа стратегій, і після цього він отримує свій

виграш згідно з визначеними для кожного з гравців матрицями виграшів. Тобто

«…кінцева безкоаліційна гра двох гравців повністю визначається двома

матрицями виграшів двох гравців».

З огляду на специфіку рекреації як особливої площини соціально-

економічних відносин, окрему увагу звернемо на модель гри трьох осіб (автори

– творці теорії ігор Дж. фон Нейман (J. von Neumann) і О. Моргенштерн

(O. Morgenstern),  “Theory of games and economic behavior”) [422, с. 35–43], яка

«…не відповідає жодній фундаментальній проблемі в економіці, проте …

відображає важливу сторону людських стосунків» [422, с. 35]. Істотною рисою

гри трьох осіб є те, що будь-які два гравці можуть об’єднатися та діяти сумісно

проти третього гравця, чим можуть забезпечити собі певну вигоду. Проблема

полягає в складності рішення щодо розподілу виграшів, і, як не дивно, серед

двох гравців, які тимчасово об’єдналися. Справа в тому, що союз двох у даному

випадку не є стабільним, і кожен із двох відчуває небезпеку, пов’язану з тим,

що колега перейде на бік третього гравця. В таких умовах можна очікувати на

те, що в майбутньому один із учасників коаліції погодиться сплатити своєму

партнеру певну компенсацію. Тобто ми спостерігаємо ситуацію, в якій гравці

діють в межах приписаних правил, проте з урахуванням особливостей

поведінки всіх учасників гри. Як наслідок – відбувається певна якісна

трансформація учасників гри: замість трьох гравців ми одержуємо три в теорії

рівноцінні союзи між кожними двома з представлених осіб. Важливими тепер

стають не самі учасники (елементи системи), а взаємозв’язки між ними

(взаємозв’язки між елементами системи, які опосередковують можливі

трансакції в ній). На прикладі простої гри з трьома учасниками з’являється

можливість застосування аналогічного механізму взаємодії між багатьма

учасниками: рішення гри з будь-якою кількістю гравців буде враховувати не

носіїв певних дій, а власне результати таких дій – створення стійких
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взаємовідносин між кожними двома учасниками, тобто елементарним

«гравцем» стають не самі гравці, а утворені між ними союзи, що ґрунтуються

на домовленостях про поділ сумісних виграшів. У результаті на основі

перенесення отриманого прототипу в площину, де здійснюється вся сукупність

указаних дій, ми одержимо стійкість у всій економічній системі, що

представлена певною кількістю гравців.

Теоретико-ігрова модель пошуку рішень певної конфліктної ситуації на

користь усіх її учасників, окрім володіння чітко розробленим економіко-

математичним інструментарієм, ураховує, за задумом її авторів, також і

поведінкові аспекти вказаної конфліктної взаємодії (що власне й знайшло своє

відображення в назві їх книги), які відображені в тому числі в «нормах

поведінки» [422, с. 40–45]. На думку вчених, відповідно до традицій і досвіду

люди тримаються певного характерного для них способу пристосування до

будь-яких обставин. Цей спосіб полягає не тільки в тому, що між гравцями

відбуваються певні обміни (внаслідок рішень про ці обміни збоку кожного з

гравців), а й в існуванні численних альтернатив, у яких відображені деякі

загальні принципи поведінки в суспільстві, в тому числі в здійсненні

економічних трансакцій, проте ці альтернативи будуть відрізнятися одна від

одної багатьма конкретними рисами.

Система обмінів між учасниками гри описує «усталений порядок

суспільства», або «прийняту норму поведінки»: «…в одних і тих же фізичних

умовах можна побудувати різні “усталені порядки суспільства” або “прийняті

норми поведінки”, причому все вони будуть володіти … характеристиками

внутрішньої сталості. Оскільки це поняття сталості носить “внутрішній ”

характер – тобто діє лише в припущенні, що норми поведінки, що

розглядаються, є загальноприйнятими, – то ці різні норми поведінки цілком

можуть виявитися такими, що суперечать одна одній». При цьому загальні

типові ігри, зокрема, всі існуючі проблеми економіки не можуть розглядатися

без вказаних норм поведінки, які в авторському варіанті одержали назву

«стратегій» гри, які містять у собі поняття правил і норм поведінки гравців.
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Повертаючись до класифікації ігор у контексті вивчення відповідного

підходу до побудови економічних моделей, звернемо увагу на те, що існує

поняття багатокрокових ігор, які поділяються на позиційні, стохастичні,

диференційні тощо.

Цікавими є так звані «ігри на розорення», що також відносяться до

багатокрокових ігор [178, с. 113–115]. В іграх на розорення кожен гравець на

початку гри має певну кількість обмежених ресурсів. Покроково гравці

втрачають поступово свої ресурси. Виграш полягає в тому, щоб розорити

супротивника. Специфіка такої гри полягає в тому, що відповідно до кожного

кроку в ній можна окреслити самостійну ситуацію гри.

 Як зазначено вище, «різновидом багатокрокових ігор є стохастичні ігри,

в яких є кілька ігрових позицій, і перехід від однієї позиції до іншої

відбувається з певною ймовірністю» [122, с. 147]. У правилах гри

передбачаються виграші на кожному її кроці. Відповідно, в стохастичній грі

гравець має можливість повертатися до попередньої позиції, і «…теоретично

можливими є нескінченне продовження гри і нескінченно великий виграш».

Безумовно, це суперечить принципам стійкості та зрівноваженості економічних

систем, тому з метою виключення вказаної можливості, «…в правилах гри

передбачається завдання таких перехідних ймовірностей, що нескінченне

продовження гри може бути з ймовірністю “0”, а математичне очікування

виграшу кінцеве».

Диференційна гра [122, с. 153–154] може бути представлена як гра, в якій

ігровий елемент є вектором х = (х1,  х2, .., хn), де змінні в дужках відображають

стани, що залежать від часу t, і в кожний момент часу будь-який гравець обирає

вектор управління – чисту стратегію, компоненти якої також залежать від часу

t. Стан рівноваги між діями гравців описується за допомогою відповідного

диференційного рівняння.

Автор роботи [178, с. 125] розглядає диференційні ігри як такі, що

уможливлюють узагальнення стохастичних і рекурсивних ігор. Особливість

цих ігор полягає, передусім, у тому, що в них проміжок часу між ходами
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гравців постійно зменшується, до моменту, коли ми одержуємо ситуацію, в якій

гравці повинні робити хід протягом кожного моменту часу. Враховуючи те, що

ходи здійснюються гравцями безперервно, – зміна елементу гри (набору n

дійсних чисел – так званих змінних станів) буде незначною протягом малих

проміжків часу, тобто також безперервно. Тобто якщо ігровий елемент уявити

точкою в евклідовому просторі, то стратегії гравців, які визначать рух ігрового

елемента, представленого у вигляді точки, можна задати за допомогою

диференційних рівнянь.

У роботі [192] на основі підходу до створення оптимальних механізмів

розподілу ресурсів (L. Hurwicz, S. Reiter, “Designing economic mechanisms”

[399], раніше згадується на рис. 1.14) нами обґрунтовуються можливості

створення рівноважного стану рекреаційної діяльності. Відповідна гра, що

розглядається як конфлікт, є «байєсівською», тобто в ній інформація про

гравців та їх виграші є неповною. Це зі свого боку впливає на поведінку

суб’єктів економічної рекреаційної діяльності. Так, наприклад, керівництво

оздоровчого комплексу бажає дізнатися про справжній екологічний стан

території, в межах якої він надає рекреаційні послуги; зі свого боку стан

довкілля постійно забруднюється підприємством хімічної промисловості, яке

не зацікавлене в прозорості екологічно релевантної інформації. Проте розробка

та реалізація оптимізаційного механізму, що орієнтований на врегулювання

таких еколого-економічних суперечностей, уможливлюють через установлення

правил нової гри, що включають, передусім, зобов’язання надавати прозору

інформацію про забруднення довкілля тощо, здійснювати цілеспрямований

вплив і мотивувати всіх учасників рекреаційної діяльності, що розглядається в

даному прикладі.

Отже, враховуючи вищенаведені теоретичні положення, модель

прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління

національною економікою (концептуальна форма моделі), побудована на основі

теоретико-ігрового підходу, зокрема, рекомендацій [154; 192; 399], є системою

рівнянь [315]:
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(3.5)

де Пr – функція прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в

загальному вигляді;

fr(t) – загальна форма функції часового ряду, що відображає зміни

рекреаційного розвитку, що є об’єктом прогнозування;

ε – похибка, пов’язана з апроксимацією моделі та стохастичністю її

чинників;

Г(t0,  v0) – ситуація взаємодії учасників (гравців) рекреаційної діяльності,

початковий стан якої позначається відліком часу t0 та кількістю інвестиційних

ресурсів v0; є розширеним описом функції виграшів гравців;

N – множина учасників рекреаційної діяльності: рекреаційних

підприємств, центральних та місцевих органів влади, домогосподарств, третіх

осіб, N={1,2,…,і, …,n};

Ri – набір станів розвитку (Ri={  r1,r2,…,rn }) і-го рекреаційного

підприємства / органу державного регулювання;

Ai – набір управлінських інструментів (Ai={  a1,a2,…,an }) і-го

рекреаційного підприємства / органу державного регулювання;

Hi – виграші учасників: прибутки і-го рекреаційного підприємства,

отримані в процесі його діяльності, що є результатною функцією hi, залежною

від наступних аргументів: час t (гра записана у диференційній формі);

змінювана кількість спожитих інвестиційних ресурсів v(t); управлінські

рішення підприємства ai(t); стани розвитку інших підприємств і органів

державного регулювання рекреаційної діяльності r-i(t,  v(t)); для органів влади
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аналогічно: зростання показників національної економіки (ВВП), що

формально є виграшами регуляторних органів;

r* = (ri*)iєN – рівноважний стан рекреаційної діяльності, що представлений

у вигляді ситуації Г(t0, x0),  в якій існує така кількість використаних

інвестиційних ресурсів v*(t), t є [0,T), за якої для кожного і-го підприємства

(і є N) існує мотивоване управлінське рішення a*(t)= ri(t,  v*(t)), t є [t0,T), здатне

оптимально розв’язати його проблему в певному стані його розвитку;

аналогічно – для органів державної влади: рівноважний стан пояснюється

існуванням управлінських рішень, які спрямовані на забезпечення розвитку

рекреаційної галузі національної економіки;

max – в ідеалі рівноважні стани гравців відображають їх екстремальні

(максимальні) значення показників виграшу. На практиці максимізація має

умовний характер: максимально можливий розвиток рекреації з урахуванням

ситуаційних чинників і обраного напряму розвитку.

Питання рівноваги в антагоністичних іграх розглядаються в роботі [249,

с. 6–7]. Автор зазначає, що в основі класичної теорії антагоністичних ігор

лежить геометричне поняття згаданої вже вище сідлової точки, яка визначає

«…в інтуїтивному уявленні дуже задовільний стан рівноваги, оскільки ця

точка, будучи мінімумом цільової функції учасників за однією змінною і

максимумом – за іншою, дозволяє кожному гарантувати собі значення цільової

функції не гірше одержуваної в цій точці при будь-якій поведінці

супротивника». При цьому відхилення будь-якого з учасників від сідлової

точки може лише погіршити його виграш за умови, що інший учасник зберігає

свій стан у даній точці. На практиці «…цільові (платіжні) функції в реальних

ігрових завданнях рідко мають форму “сідла”». В такій ситуації вчений

задається питанням про те, як знайти рішення в такій грі? Відповідь полягає в

такому: «відсутність “сідла” зовсім не усуває антагонізму в грі», тобто певне

рішення такої антагоністичної гри навіть за умови відсутності сідлової точки

об’єктивно повинно існувати. Як наслідок – «стійкі (рівноважні) стани
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(рішення) в антагоністичних іграх слід шукати, не прив’язуючись до виду

цільової функції».

У ході еволюції теорії ігор постійно здійснювалися намагання зберегти

поняття сідлової точки для тих випадків, коли цільова функція не має сідла: за

рахунок розширення поняття стратегій до так званих «змішаних стратегій»

можна штучно замінити вихідну цільову функцію,  яка не має сідла,  «цільовою

функцією, білінійною щодо нових змінних – змішаних стратегій – і має сідло

вже внаслідок своєї білінійної конструкції, що є усередненням вихідної цільової

функції за всіма доступним виборами вихідних стратегій учасників». Проте

вчений зазначає, що, з одного боку, подібна гра в змішаних стратегіях не є

еквівалентною вихідній грі, оскільки вибори можливих станів в останній її

учасники могли здійснювати лише один раз, «…в той час як в грі в змішаних

стратегіях автоматично закладено, що в грі розігрується безліч партій». Таким

чином, в теорії антагоністичних ігор першорядне значення набуває завдання

пошуку математичних моделей для поняття антагонізму, які б не залежали від

вибору цільової функції: у загальному вигляді «антагоністична рівновага має

бути визначена таким чином, щоб в її визначенні «…не містилося жодних

штучно нав’язаних математичним підходом обмежень, що звужують область

його існування, і водночас з інтуїтивного погляду воно повинно задовільно

моделювали антагоністичну ситуацію».

На думку автора праці [156, с. 68–70], рівновага за Нешем обов’язково

має в якості свого підґрунтя певний динамічний сценарій, у якому врахований

принцип взаємозв’язку теперішніх і попередніх і, відповідно, майбутніх

управлінських рішень. При розгляді гри в її так званому нормальному вигляді

припускається, що гравці поводять себе так, ніби вони не знають про

взаємозв’язок своїх і конкурентних стратегій, що визначають їх економічну

поведінку. При цьому можна стверджувати, що змінюючи свою стратегію,

гравець може бути впевнений у тому, що інші гравці свої стратегії змінювати

не будуть, оскільки їх загальна кількість велика, і особливості поведінки одного

з них залишається в цілому непомітною. Те саме може стосуватися й виграшів
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гравців, ураховуючи те, що початково даний гравець може взагалі не володіти

інформацією про конкретні виграші інших гравців згідно з їх конкретними

стратегіями.

Теоретико-ігрова концепція рівноваги за Нешем не надає конкретних

рекомендацій щодо вибору стратегій без деякого механізму координації. Тобто

гравці можуть попередньо домовлятися про вибір тієї чи іншої поведінки

кожного з них, для того щоб у майбутньому досягти певного рівноважного

стану. Але після фінальної домовленості гравці діють поодинці та мають свої

мотиви, приховані від інших гравців. Якщо припустити, що всі гравці, всупереч

існуючим і новим індивідуальним мотивам, дотримаються усталених

домовленостей, то ми й матимемо стан рівноваги Неша. На практиці,

враховуючи все ж людський чинник, такі домовленості не виконуються в

бездоганному вигляді; завжди є певні відхилення, проте загальний процес

одержання результату, оговореному в домовленості, в тому числі й завдяки

можливим регулятивним діям збоку третіх осіб, що власне посилюють

здійснені на етапі укладання домовленості координаційні дії, приводить до

стану скорегованої рівноваги Неша – так званої рівноваги Курно. Тобто йдеться

про динамічний процес, при якому кожен гравець намагається максимізувати

свій виграш, припускаючи, що стратегії інших гравців є фіксованими.

Зрозуміло, що така постановка питання суперечить концепції раціональності

(як і більшість питань, які розглядаються інституційною теорією інакше, ніж

неокласичною економічною теорією), оскільки те, що інші гравці незмінно

використовують одну й ту ж стратегію на практиці постійно порушується.

Водночас саме такий підхід дозволяє на концептуальному рівні одержати

комплексний опис взаємодії учасників ринкових відносин у рамках

конкретного виду економічної діяльності, зокрема, розподілити вихідні стани

такої взаємодії на стійкі та нестійкі. Крім того, врахування сукупності

взаємозв’язків між представниками конкретної галузі, споживачами та

відповідними органами влади, з акцентом уваги на інтересах усіх учасників,

беззаперечною є значна практична цінність підходу, яка посилюється через те,
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що його реалізація потребує мінімальної інформованості гравців, яка зводиться

до знання конкретним гравцем його функції виграшу та сумісних спостережень

усіма гравцями контактів і загальної картини взаємодії між ними.

Як указується в роботі [75, с. 54–56], реальні взаємодії між гравцями

майже ніколи не задовольняють умовам, що теоретично відображені в описі

рівноваги Неша. Головна причина цього полягає в тому, що кількість гравців, а

тим більше можливих дій є великою. Проте все ж існує доцільність

моделювання будь-якої взаємодії, навіть, великої кількості гравців за

допомогою матричних ігор. Але при цьому припускається, що множина

способів дій гравців є кінцевою величиною. Якщо при цьому функція

корисності знайдена приблизно правильно, а істотні взаємодії між гравцями

визначаються в результаті рішення теоретико-ігрової моделі, то можна

отримати кількісні результати взаємодії та її вплив на загальний стан

економічної системи, в рамках якої діють гравці.

Більшість ігрових ситуацій зводяться до нескінченної антагоністичної гри

двох гравців, у якій вибір стратегій ототожнюється з вибором моменту часу

здійснення ходу. Такі ігри називаються іграми типу дуелей, або іграми з

вибором моменту часу. При цьому конфліктна ситуація, яка веде до гри типу

дуелей, зводиться до такого: «кожен із гравців може зробити один хід в будь-

який момент із даного проміжку часу, що залежить від його рішення, і

отримати свій виграш. Чим пізніше він зробить хід, тим більшою є вірогідність

його виграшу, але, з іншого боку, якщо він занадто затягне хід, то інший

гравець може зробити свій хід раніше і одержати весь виграш». Отже, у такій

ситуації кожен гравець буде обмірковувати рішення щодо максимального

затримання свого ходу, щоб впевненіше одержати свій виграш, але, з іншого

боку, у нього з’являться сумніви щодо тривалого затримання цього ходу,

оскільки можна втратити виграш через те, що інший гравець раніше зробить

свій хід, і його хід буде вдалим [122, с. 134–135]. Прикладами такої ситуації є

дуель з вогнепальною зброєю, а також ситуативні фрагменти з певних видів

спорту, таких як великий теніс.
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Представлена модель (3.5) має концептуальну форму, що комплексно за

допомогою математичних символів описує мету, завдання та процес

прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації. Спростимо модель для того,

щоб використати її в подальшому для практичного здійснення прогностичної

оцінки. Задля цього перейдемо до матричної форми запису теоретико-ігрової

моделі, скоротивши попередньо число гравців до двох ( N = {1,2}):
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де Пr(М) – функція прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в

матричній формі;

aij, ωij – виграші гравців у біматричній грі, відповідно: рекреаційної галузі

як сукупності рекреаційних підприємств і держави;

i = 1, … , n – порядковий номер станів розвитку рекреаційної галузі;

j = 1, … , m – порядковий номер станів функціонування державних

органів.

Перехід від матричної гри до біматричної гри (3.6) й далі – до гри одного

гравця (так званої «гри з природою» – (3.7)) є одним із апроксимаційних

математичних прийомів розв’язання даних матриць. Також умовно сутність

даного переходу можна пояснити існуванням принципової різниці між

гравцями (рекреаційними організаціями) та правилами гри. Так, на думку

Д. С. Норта  [423, с. 5–6], «…подібно до інститутів організації структурують

взаємовідносини між людьми… З теоретичного погляду важливо чітко

відокремити правила від гравців… В поняття «організація» входять політичні

органи та заклади.., економічні структури (фірми…), громадські заклади… і

освітні заклади… Необхідною передумовою для розробки теорії інститутів є

відокремлення аналізу правил гри від стратегій гравців…». При цьому

«розвиваються всі інститути – починаючи від традиційних умовностей,

кодексів і норм поведінки до … права та контрактів між індивідами».
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де Пr(М)
app – функція прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації

матрична, апроксимована;

kij – виграш у формі рекреаційного капіталу;

ej – функція стану національної економіки (динаміка показника ВВП).

На думку М. М. Моісеєва [154, с. 347], «однією з центральних задач

системного аналізу є проблема заміни точної моделі досліджуваного процесу

простішою моделлю…» Наголошується при цьому на багатоплановості даної

проблеми, зокрема, в контексті того, що помилкою є як недостатня точність

обчислень, так і надлишкова точність: «…точність обчислень повинна бути

узгодженою з точністю використовуваної інформації, з можливостями

проведення ефективних розрахунків і, найголовніше, з потребами практики».

Наближено можна сказати, що «будь-яка “правильно” поставлена задача

оптимізації є стохастичною». При цьому вчений [154, с. 438] розглядав два

аспекти такої думки: по-перше, випадкові чинники, – за своєю природою є

випадковими, а також дослідники того чи іншого явища можуть не знати про

певні їх сторони – як наслідок, наявні в кожній задачі. Зрозуміло, що задачі

соціально-економічного характеру відносяться до тих задач, де випадковість, в

силу присутності та превалювання людського чинника, точно не можна

ігнорувати. По-друге, все ж таки таке ігнорування часто відбувається – з метою

заміни вихідної стохастичної постановки задачі на постановку детерміновану.

В стохастичних задачах управління, як правило, вирішується проблема

використання певного ресурсу. При цьому в одноекстремальних задачах

стохастичні методи доцільні, якщо такі задачі мають велику розмірність.

Формулу (3.7) можна подати у наступному вигляді:

,),,( e+== H
i

N
i

F
ii

r
app kkkfeП (3.8)

де Пr
app – функція прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації,

апроксимована;
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kF
i, kN

i, kH
i – показники, відповідно, фінансового, природного та людського

капіталу рекреаційної галузі;

i = 1, 2, … , n–1, n – порядковий номер станів розвитку рекреаційної

галузі за часовим періодом прогнозування.

,e++×+×+×= bkckckce H
iH

N
iN

F
iFi (3.9)

де ei – функція множинної (багатофакторної) регресії, що відображає

динаміку показників розвитку національної економіки в кореляції зі змінами

факторів зрівноваженого розвитку рекреації;

сF, сN, сH, b – сталі коефіцієнти у формулі множинної регресії.

Апроксимована форма моделі (3.9) використовується для проведення

відповідної прогностичної оцінки (підрозділ 5.1) за загальним алгоритмом

(рис. 3.3).

Рис. 3.3. Алгоритм прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації

Проведення прогностичної оцінки
зрівноваженого розвитку рекреації з

урахуванням ендо- та екзогенних чинників
впливу на національну економіку

Використання одного-двох методів
прогнозування рекреаційного розвитку

Проведення прогностичної оцінки на
основі форсайтингового підходу за
сценаріями рекреаційного розвитку

Перевірка достовірності та оформлення
результатів прогностичної оцінки

Збір та обробка релевантних даних щодо
рекреаційної ситуації

Початок прогностичної оцінки
зрівноваженого розвитку рекреації
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оцінки?

Ні

Так

Чи є ситуація
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Використання синтезу методів
прогнозування розвитку рекреації в

межах визначеної території

Чи є необхідність у
форсайт-прогнозі?

Так

НіПроведення факторного аналізу чинників
форсайту; отримання попередніх даних

Ідентифікація проблемної  ситуації щодо
розвитку рекреації в системі управління

національною економікою

Завершення прогностичної оцінки
зрівноваженого розвитку рекреації

Обґрунтування, організація та
програмування рекреаційної діяльності
без проведення кількісної прогностичної
оцінки
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На завершення параграфа розглянемо також питання про формалізацію

прийняття управлінських рішень на основі побудованої моделі та з

урахуванням рекомендацій в [178, с. 11–12], зокрема, щодо вибору рішення чи

стратегії з безлічі всіх стратегій як вибору елемента з множини. Якщо безліч

стратегій, якими володіє гравець, дійсно є кінцевою, то вибір окремої з них у

кожному конкретному випадку на шляху до задоволення певних інтересів

потенційно здійсненний. В іншому ж випадку некритичні уявлення про

необмежені можливості вибору стратегії призводять до занадто великої

свободи в конструюванні самих ігор і як наслідок цього – до побудови ігор,

аналіз яких призводить до парадоксальних явищ, які потребують аналізу.

Якщо розглядати управлінське рішення як елемент абстрактної множини,

то в ньому ніяк не відображається можливий його динамічний характер, коли

рішення приймається не будь-якою однократною дією, а виробляється

поступово, крок за кроком. Такий підхід потребує поряд із використанням

прогностичної моделі та результатів її роботи в якості механізму обгрунтування

управлінських рішень, – використання також інтуїтивного та інших

нематематичних способів обґрунтування рішень.

3.3 Моделювання і аналіз інноваційно-екологічної складової

зрівноваженого розвитку рекреації

Відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної

діяльності в Україні» [215] аналіз рекреаційної інноваційної діяльності повинен

ураховувати такі положення:

– провадження інноваційної діяльності слід спрямовувати на

забезпечення економічної безпеки держави, а також надання високоякісних

послуг;
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– пріоритетні напрями інноваційної діяльності слід визначати, як

правило, на середньостроковий період до п’яти років, і спрямовані на

забезпечення міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії;

– реалізацію середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної

діяльності слід підтримувати державними заходами щодо: розвитку

інфраструктури, прямого бюджетного фінансування та співфінансування,

субвенцій місцевим бюджетам, податкових преференцій тощо.

Інструментарій регулювання інноваційної діяльності спрямований на

забезпечення таких дій [183]:

– визначення пріоритетів інноваційної діяльності;

– забезпечення реалізації визначених пріоритетів через формування

інноваційної інфраструктури, що набуває свого розвитку в організаційних та

координаційних підрозділах, інформаційно-аналітичній і консультаційній

системах;

– створення механізмів, які мотивують споживання інноваційної

продукції;

– організація моніторингу та контролю за ходом реалізації

інноваційної політики на рівні національної економіки.

Забезпечення розвитку рекреаційної галузі в контексті реалізації

вітчизняної інноваційної політики передбачає поєднання відповідних науково-

технічних та управлінських заходів, спрямованих на як на виробництво

ефективного рекреаційного продукту, так і на просування його на ринок. При

цьому слід ураховувати інноваційні ризики, що спричиняються сукупним

впливом зовнішніх чинників і загальним станом національної економіки.

В доповіді «Інноваційна Україна 2020» [99, с. 113–115] в якості однієї з

основ інноваційного розвитку розглядається «зелена економіка», зміст якої, на

наш погляд, має пряме відношення до специфіки рекреаційної галузі

національного господарства. Розвиток української економіки без її комплексної

трансформації може спричинити розгортання соціальних конфліктів і

екологічних загроз, і відповідно, перешкодить реалізації концепції сталого
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розвитку в нашій країні. У зв’язку з цим необхідні науково-інноваційні пошуки,

що мають трансдисциплінарний, зокрема, економіко-соціологічний, політико-

культурологічний, природно-екологічний та інший характер, які б уможливили

відновлення навколишнього природного середовища та водночас забезпечення

гідного та здорового рівня життя людей. Тому доцільно розвивати ті галузі

національної економіки, що за своєю структурою відповідають зазначеному

підходу. Зокрема, йдеться про рекреаційну галузь, у якій можна проводити

інноваційні заходи, що не тільки не суперечать, а й посилюють позиції

модернізації суспільного розвитку, в тому числі й на принципах «зеленої

економіки», в складних умовах сьогодення.

На думку В. М. Степанова [261], в Україні в умовах фінансово-

економічної кризи необхідне формування інноваційних рекреаційно-

туристичних кластерів. При цьому вчений узагальнює відмінні якості сучасного

ідеального кластера в порівнянні з традиційними територіально-виробничими

комплексами, а саме: по-перше, ідеологія істотного підвищення

конкурентоспроможності системи, що складає основу інтегруючого початку

кластера (група підприємств на певній території, унікальна не прив’язана до

конкретної території сфера виробництва тощо) «…на основі максимізації

ефектів комплексування і реалізації нових знань та інновацій, а також

інформаційно-комунікаційної мережі»; по-друге, стійка соціально-економічна і

економіко-екологічна гармонізація просторової еволюції територій, що

забезпечує суттєве зниження чи навіть ліквідацію соціально-економічної

«асиметрії» в інноваційному розвитку територій. у зв’язку з вищезазначеним,

на думку вченого, кластерна організація дозволяє такі дії:

– встановлювати вигідні взаємозв’язки, що роблять учасників кластера

сильнішими в порівнянні з тими підприємствами, які працюють поодинці (слід

зазначити, проте, що теоретично сама поява кластерів може нашкодити

підприємствам, які поодинці працювали ефективно до того, як конкуренти

об’єдналися в кластері);



233

– орієнтувати діяльність кожного учасника на потреби ринку за

рахунок узгодженої спільної стратегії кластера (доцільно, передусім, в галузях,

що знаходяться на стадії незавершених ринкових трансформацій);

– значно розширити збут, у тому числі й у віддалені регіоні всередині

країни та за кордон, підвищити ефективність логістичних операцій, зменшити

витрати на збут і постачання за рахунок розвитку єдиної відповідної системи,

що працює на принципах довіри;

– стабілізувати економічну та соціально відповідальну діяльність

учасників (особливо актуально в перманентних кризових умовах

господарювання);

– створювати унікальні передумови для розвитку інноваційної

діяльності за рахунок поєднання науково-виробничих зусиль і обміни досвіду

учасників кластера, в тому числі й у контексті дотримання вимог міжнародних

стандартів і доступу до ринкової та будь-якої іншої релевантної діяльності

кластера інформації.

Інноваційний розвиток рекреації на засадах «зеленої економіки», а також

із орієнтуванням у майбутньому на створення кластерної організації

рекреаційного бізнесу, передбачає використання унікальних природних

рекреаційних ресурсів, зокрема, зосереджених у національних природних

парках. Потенційні та наявні можливості застосовувати природні ресурси для

розвитку рекреації в Україні представлено в таблицях 3.1 і 3.2, а також на

рис. 3.4 (за даними з джерела [158]).

Таблиця 3.1
Заповідники та природні національні парки в Україні, 1995–2015 рр.

Показник 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Кількість
заповідників і
природних
національних парків

20 31 36 45 50 63 64 71 72

Їхня площа, тис. га  417,6  887,5  1056,5 1310,5 1382,8 1565,2 1576,1 1688,5 1769,1
*За даними Міністерства екології та природних ресурсів України
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 3.4. Незатребуваний природно-рекреаційний потенціал України:
національні природні парки (зліва), регіональні ландшафтні парки (справа)

Таблиця 3.2
Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього

природного середовища в Україні, 1996–2015 рр.

Показники 1996 2000 2005 2010 2013 2014 2015
Капітальні інвестиції
та поточні витрати,
млн грн

2698,5  3224,3  7089,2  13128,0 20377,8 21925,6 24591,1

у тому числі
капітальні інвестиції 520,6  605,9  1775,6  2761,5  6038,8  7959,9  7675,6

з них капітальний
ремонт засобів
природоохоронного
призначення

232,0  233,3  312,3  498,0  662,1  640,8  484,9

поточні витрати 2177,9  2618,4  5313,6  10366,6 14339,0 13965,7 16915,5
Частка витрат на
охорону довкілля,
держбюджет, %:
у капітальних
інвестиціях

7,5 7,9 8,5 8,7 1,3 0,5 4,1

у поточних витратах  1,3 1,3 2,1 2,7 2,6 2,0 1,8
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

В рамках концепції сталого розвитку особливого значення та

актуальності набуває рекреаційне природокористування. Проте з огляду на

існування цілої низки різнорідних чинників управління рекреацією, необхідний

комплексний підхід щодо дослідження останньої, особливо при ускладненні

соціально-економічної сторони рекреації її природно-ресурсною стороною,

зокрема, питанням екосистемних рекреаційних послуг.

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Теоретичні передумови управління рекреаційною діяльністю, що

пов’язана, насамперед, із чинниками навколишнього природного середовища,

достатньо повно розглянуті закордонною та вітчизняною наукою. Протягом

останніх років вивченню окремих аспектів даної проблематики присвячені

праці В. С. Кравціва і Л. С. Гринів [157], М. А. Хвесика [288], Н. Хумарової

[289; 290], Л. М. Черчик [298] та багатьох інших вчених.

У загальній проблемі оптимізації процесів у рекреаційній сфері діяльності

слід виділити таке питання, що потребує свого вирішення, як управління

природним капіталом даної сфери. Взагалі теоретико-методологічні аспекти

природного капіталу досліджуються в роботах таких вчених, як

Б. В. Буркинський [29], О. О. Веклич [79], Б. М. Данилишин [61] та ін.

Водночас питання управління природним капіталом у рекреаційній сфері

діяльності потребує більш поглибленого аналізу.

Тому доцільним є узагальнення компонентів системи комплексного

управління природним капіталом рекреаційної сфери діяльності й аналіз

взаємозв’язків між ними.

Науковий світ у цілому має одностайну думку щодо існування тісного

зв’язку між цілями економічного розвитку, забезпечення населення якісними

соціальними послугами та захисту навколишнього природного середовища. В

рамках комплексного управління природним капіталом рекреаційної сфери

відбувається процес включення різних аспектів (біофізичних, соціально-

політичних, економічних) використання природних рекреаційних ресурсів, а

також екосистемних рекреаційних послуг у системі сталого менеджменту для

задоволення цілей виробників рекреаційного продукту, його споживачів, а

також інших стейкхолдерів із погляду, наприклад, рентабельності,

неприйнятності ризику тощо, а також слід ураховувати соціально-економічні

інтереси майбутніх поколінь і охорону навколишнього природного середовища.

Концептуальні засади комплексного управління природним капіталом,

переважно природними ресурсами, склалися протягом останніх років завдяки

конвергенції досліджень у різних галузях, таких як стале землекористування,
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планування на основі участі, інтегроване управління вододілом і адаптивне

управління, управління рекреаційним природокористуванням тощо

(М. Нудельман [164], К. С. Холлінг (C. S. Holling), Г. К. Меффе (G. K. Meffe)

[396], С. Уолтерс (C. Walters) [481] та ін.).

Логічно припустити, що управління природним капіталом має

відбуватися в певній географічній області на різних рівнях здійснення

рекреаційної діяльності – від окремих рекреаційних підприємств і організацій

до цілих туристично-рекреаційних комплексів. При цьому слід зважати

принаймні на соціально-політичні, економічні та екологічні чинники в

рекреаційній сфері (рис. 3.5 [311] – на основі рекомендацій, представлених у

роботах [119; 206; 353, с. 3–4]). Процес прийняття управлінських рішень і

подальших дій залежить від ситуацій, створених внаслідок впливу цих

чинників. При цьому майже всі системи управління природним капіталом, як

його ресурсною, так і екосистемою складовими включають численні

зацікавлені сторони, які мають різні цілі та інтереси. В зв’язку з останніми

можлива багатостороння взаємодія, в якій імовірні ситуації пошуку

компромісів унаслідок екологічних конфліктів, зокрема, неприйняття ризику та

охорони довкілля, формування соціального капіталу.

Для оцінки управління природним капіталом рекреаційної галузі на

територіальному рівні можуть бути використані показники, запропоновані нами

в роботі [105].

Взагалі труднощі, пов’язані з комплексним управлінням природним

капіталом, у тому числі й у рекреаційній сфері діяльності, полягають у

наступному [353, с. 5]:

– різні масштаби взаємодії та реагування;

– високий рівень нелінійності, невизначеності та тимчасових лагів у

відповідних складних системах;

– численні стейкхолдери, які часто мають контрастні цілі, що ускладнює

завдання визначення дослідницьких і управлінських цілей і пошуку

компромісів між інтересами зацікавлених сторін;
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– контекстуальна специфіка суб’єктів управління природним капіталом;

– проблема підтримання інтеграції численних компонентів і взаємодій.

Рис. 3.5. Компоненти системи комплексного управління природним
капіталом рекреаційної сфери діяльності

Менш дослідженими в порівнянні з природними рекреаційними

ресурсами на представленій схемі (рис. 3.5) є екосистемні рекреаційні послуги.

Економічні чинники:

- ціни на рекреаційний продукт і наявність
рекреаційних ресурсів

- витрати праці в рекреаційній сфері
- ціни на рекреаційний продукт
- рівень ринкової інтеграції рекреації
- розвиток інфраструктури (транспорту та

комунікацій)
- наявність фінансово-кредитних послуг
- наявність нових технологій
- загальний рівень розвитку рекреації

КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМ КАПІТАЛОМ
РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

Соціальні та
політичні чинники:

- володіння
рекреаційними
землями і ресурсами

- соціальні звичаї
- соціальна

привабливість
- демографія
- політична система
- конфлікти

Екологічні
чинники:

- клімат
(особливості
та зміни)

- ґрунти
- топографія
- гідрологія
- збудники

хвороб тощо

Цілі управління природним капіталом рекреаційної сфери діяльності

Управлінські рішення (на основі прогнозування):
- Який рекреаційний продукт слід виробляти?
- Які застосовувати технології в рекреаційній сфері?
- Як оптимально використовувати рекреаційні ресурси?
- Як розподіляти витрати і доходи в рекреаційній сфері?
- Як оцінювати ризики та управляти ними в рекреаційній сфері діяльності?

Кількість і якість рекреаційного продукту
(рекреаційні послуги + екосистемні рекреаційні послуги)

Потенційні деструктивні екологічні впливи:
- вирубка лісу та нищення рослинності на рекреаційних територіях
- порушення асиміляційного потенціалу
- забруднення вод
- втрата біорізноманіття на рекреаційних територіях

Природні рекреаційні ресурси Екосистемні рекреаційні послуги
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На наш погляд, не можна недооцінювати значущість даної складової

природного капіталу рекреаційної сфери діяльності. На рис. 3.6 (на основі

рекомендацій, викладених у роботі [395]) продемонстровано, яке місце

відведено рекреаційним (екологічним та екосистемним) послугам у контексті

класифікації типів вартості.

Рис. 3.6. Рекреаційні (екологічні та екосистемні) послуги в контексті
класифікації типів вартості

Взагалі концепції «загальної економічної вартості» (total economic value)

присвячені численні роботи як вітчизняних, так і закордонних вчених,

наприклад, робота, де авторами є Б. Айлворд (B. Aylward) та Е. Барбір

(E. Barbier) [355]. Основна ідея даної концепції полягає в тому, що загальна

вартість ресурсу чи екосистемної послуги є сумою вартостей, еквівалентних

користі, яку отримують чи потенційно можуть отримувати всі користувачі

природного капіталу.

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

Використана вартість Невикористана вартість

Прямо
використана

вартість

Непрямо
використана

вартість

Продукти,
якими можна
користуватися
безпосередньо:
- продоволь-

ство
- біомаса

- рекреація

- здоров’я

Функціональ-
ні корисності:
- екологічні

функції
- контроль

повеней
- захист від

буревіїв

Зниження «відчуття» вартості індивідами

Вибірково
змінена
вартість

Залишена у
спадщину
вартість

«Екзистенцій-
на» вартість

Майбутні
прямо і
опосередкова-
но використані
цінності:
- біо-

різноманіття
- збереження

місць про-
живання та
місць
відпочинку

Вартість
залишених
для нащадків
цінностей, що
використову-
ються та не
використо-
вуються:
- середовища

існування
- рекреаційні

середовища
- незворотні

зміни

Цінність
знання
тривалого
існування:
- середовища

існування
- рекреаційні

середовища
- види рослин

і тварин, які
перебувають
під загрозою
зникнення
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Як показано на рисунку 3.6, компоненти вартості ресурсу можуть

варіюватися від дуже відчутних послуг природи (наприклад, продовольство чи

енергія) до менш відчутних корисностей (наприклад, існування вимираючих

видів тварин).

Якщо прямо використана вартість та її зміст не викликає особливих

запитань, то непрямо використана вартість екологічних та екосистемних послуг

є порівняно новим об’єктом економічних досліджень. При цьому при

розрахунку вартості цих послуг, які служать підтриманню та захисту

виробництва, в тому числі й рекреаційного продукту, важливо уникнути їх

повторення:

( ) max,),(, 21 ®AMR EEEXXU (3.10)

при обмеженні:

MM EPXPXPM ++³ 2211 (3.11)

або

,2211 AAMM EWTPEPXPXPM +++³ (3.12)

де U – індивідуальна функція споживання рекреаційних послуг;

X1 – ринкові товари, за виключенням ринкових екологічних товарів і

послуг, включаючи екосистемні послуги;

X2 – ринкові товари, додаткові до споживання ER;

ER – неринкові екологічні та екосистемні послуги, якими користується

споживач у взаємозв’язку з X2 або, можливо, які пов’язані із закупівлею X2;

EA – неринкові екологічні та екосистемні послуги;

EM – ринкові екологічні товари та послуги;

Pi – зовнішньо визначені ціни для Xі та EM (і = 1,2,…М);

М –  грошовий дохід індивіда;

WTPA – індивідуальна готовність платити за неринковий екологічний

товар ER, який має бути реалізований через певний податок, збір чи

трансфертний платіж.
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В даній моделі (формули 3.10–3.12) під екологічними товарами та

послугами розуміється наступне: ринкові товари EM, такі як індивідуальна

рекреація чи рибальство; вбудовані або додаткові до ринкових товарів ER, таких

як громадський відпочинок чи заходи щодо локалізації зручностей чи чистого

повітря; неринкові товари EA такі як невикористані вигоди та загальна якість

атмосферного повітря. В цій моделі класифікація екологічних товарів і послуг

передбачає спрощення проведення відповідних процедур щодо їх економічної

оцінки. Зрозуміло, EM краще оцінювати в ринкових цінах. При цьому методики

ТСМ і НР призначені визначати економічну оцінку товарам ER, де при цьому X2

може бути представлено транспортними витратами, пов’язаними з відвіданням

екологічних місць призначення тощо. Та, враховуючи відсутність можливих

альтернатив, методика CVM була вдосконалена в напрямку оцінки вартості EA з

використанням результатів опитування респондентів щодо альтернативного

бюджетного обмеження (3.12) та оцінки їхньої індивідуальної готовності

платити WTPA. І, враховуючи високий рівень доходів у розвинених країнах,

оцінка WTPA, можливо, є дуже істотною, особливо в агрегації.

Розглянемо класифікацію методів оцінки екологічних послуг [386]:

– метод витрат на подорожі ТСМ (travel cost method): призначений для

оцінки вартості рекреаційних і побутових об’єктів, які не належним чином

унормовані за ринковими цінами;

– метод гедоністичних цін НР (hedonic pricing): найбільш підходящий

для оцінки вартості принадності, безпеки, користі для здоров’я, які впроваджені

в ринкових цінах на землю, житло та працю;

– метод умовної оцінки CVM (contingent valuation methodologies): не

спирається на наявність додаткових ринкових товарів і, отже, він має переваги

щодо оцінювання вартостей, яке не можуть здійснювати інші методики. Крім

того через широту свого застосування даний метод був вдосконалений для

оцінки незастосовних цінностей;
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– метод оцінки доза-реакції DR (dose-response estimation): менше

економічний інструмент, проте є підходом до оцінки матеріальних збитків і

збитків здоров’ю, отриманих внаслідок певної дози забруднення.

Екологічні товари та послуги також використовуються у виробничих

процесах, як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Отже, у

спрощеному вигляді модель максимізації фірмою її прибутку виглядатиме

наступним чином:

max,),,( 111 ®--= EEPEY ZWZWEZZYPП (3.13)

де П – прибуток фірми;

Y – нормальна функція виходу;

PY – зовнішньо визначена ціна виходу для Y;

Z1 – ринкові входи, в тому числі й замінники екологічних входів;

ZЕ – ринкові входи екологічних товарів;

ЕР – неринкові екологічні послуги, які доступні для використання у

виробництві або через права узуфрукт чи дозволи, що не підлягають передачі;

Wi – зовнішньо визначена ціна виходу для Y, Z1 та ZЕ (і = 1,2,…Е).

В даній моделі максимізації фірмою її прибутку представлені як ринкові,

так і неринкові екологічні послуги. Ринкові екологічні послуги ZЕ включають

землю, дозволи щодо передачі в оренду та інші фактори виробництва.

Неринкові екологічні послуги ЕР можуть включати регульовані та

нерегульовані емісії забруднення, якість води та повітря та певні екологічні

зручності. Врахування екосистемних послуг у даній моделі потребує

подальших досліджень.

Представлені вище моделі ілюструють широке коло можливих

екологічних входів у приватному споживанні та виробництві. Вони також

виділяють типи екологічних товарів і послуг, які привертають увагу

економістів, зокрема, ER та EA. Відповідно, модель розкриває ті типи

екологічних послуг, які наразі недостатньо висвітлені в наукових працях,

зокрема, EM, ЕР та ZЕ. Причиною того, що оцінці економічної вартості останніх
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послуг не достатньо приділено уваги в рамках екологічної економіки є те, що

недостатньо визнаною є сама необхідність втручання економістів. До тих пір,

поки ринки працюють добре, оцінку цих послуг проводять інженери та екологи

[395].

В країнах, що розвиваються аналогічні споживча та виробнича моделі є

актуальними, проте тільки в обмеженому сенсі. Споживча модель є більш

застосовною до міських районів, де наявна чітка диференціація між

виробництвом і споживанням. Виробнича модель не підходить для сімейних

ферм і натурального виробництва. Часто в бідних сільських громад, у яких

незначна диференціація між споживачами і фірмами, екологічні послуги

впливають на сільські домашні господарства безпосередньо через виробництво

цих господарств. У виробничій моделі для домогосподарств, яка не враховує

товари для дому, домогосподарство буде максимізувати свої доходи за

аналогією з (3.10) та правою частиною (3.13).

Оскільки екологічні блага, як правило, вважаються товарами підвищеної

якості, із відносним збільшенням попиту та зростанням доходів показники

WTPA залишиться на достатньо низькому рівні в бідних громадах, навіть якщо

їх взяти в агрегації. Однак, саме в сільських громадах екологічні послуги ZЕ та

ЕР можуть зробити значний внесок у виробництво домогосподарства. Ці

послуги будуть включати локально зібрані не деревні лісові продукти, воду,

якість води, живу природу та якість ґрунтів. Окрім того, ринкові екологічні

товари та послуги EM, такі як деяка лісова продукція, фрукти, риба, як

очікується, стануть більш значними для індивідів із невисокими доходами,

особливо в сільських районах. Таким чином, у бідних громадах в країнах, що

розвиваються, особливо в сільських громадах, найважливіші товари та послуги

ZЕ, ЕР та EM у певній мірі відповідають популярним формам оцінки екологічних

товарів і послуг у розвинених країнах, таких як ТСМ, CVM та НР. Однак, через

недорозвиненість ринку в країнах, що розвиваються оцінка економічної

вартості ZЕ, ЕР та EM не є прямим завданням для фахівців еколого-економічної,

зокрема, рекреаційної діяльності.
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В результаті узагальнення й аналізу компонентів системи комплексного

управління природним капіталом рекреаційної сфери діяльності можна зробити

наступні висновки:

– поряд із дослідженням природних рекреаційних ресурсів необхідне

більш глибоке вивчення екосистемних рекреаційних послуг у контексті

управління природним капіталом рекреаційної сфери;

– необхідно розрізняти поняття екологічних і екосистемних

рекреаційних послуг. Останні мають відношення до послуг, які «надають»

безпосередньо компоненти навколишнього природного (рекреаційного)

середовища;

– взаємозв’язок між екологічними та екосистемними рекреаційними

послугами простежується в залежності від типів їх економічної вартості,

починаючи з прямо використаної та закінчуючи екзистенційною формою

вартості.

Звернемо також увагу на застосування збалансованого підходу для

аналізу та вимірювання природних рекреаційний ресурсів [433]. Відповідні

баланси (рівноважні стани) традиційно припускають зрівноваження двох

сторін, як правило, сукупності ресурсів (одна сторона) та джерела їх

формування (друга сторона). В контексті розгляду окремих сфер, передусім, у

рамках найбільш затребуваної на сьогоднішній день концепції сталого розвитку

(система «соціум + економіка + довкілля»), збалансований підхід припускає

використання балансу соціальних і економічних аспектів, природний та

екологічний аспекти при цьому ідентифікуються як змістовна сутність певної

діяльності чи галузі. Втім, відповідно до характеру поставленої дослідницької

мети баланс сфер може виглядати і в такий спосіб: соціальна сфера –

навколишнє природне середовище (економічна основа розглянутого виду

діяльності), економічна сфера – навколишнє природне середовище (соціальний

характер досліджуваного виду діяльності).

Розглянемо на прикладі рекреаційної діяльності. Як зазначалося вище,

рекреація як явище і діяльність необхідна для того, щоб підтримувати життєво
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необхідну потребу суспільства та окремих індивідів відновлювати свої фізичні і

духовні сили, в тому числі, і з економічного погляду, передусім, з тим, щоб

повертатися в новий виробничі цикл з оновленими силами і, отже, з більш

високою продуктивністю (порівняно з ситуацією, коли працівник не

відпочиває, а працює весь час). Тобто рекреація, в основі якої знаходяться як

природні (основа рекреації; наприклад, без чистого повітря як компонента

навколишнього природного середовища практично завжди систематичний

відпочинок як такий неповноцінний), так й історико-культурні ресурси, є

соціально-економічним явищем. Причому сучасна ситуація в еволюції

суспільства дозволяє говорити про балансування соціальної та економічної

сторін рекреації. Статистика туристично-рекреаційної індустрії, частиною якої

власне і є розглянута тут рекреація свідчить про те, що далеко не в усіх країнах

чи регіонах рекреація виконує роль одночасно і економічно, і соціально

значущого процесу.

Виходячи з вищесказаного, балансування рекреацією і, відповідно,

використання балансового методу в оцінці рекреаційних природних ресурсів, –

не просто один із підходів в системі регулювання процесів соціально

відповідального розвитку національної економіки, а необхідна умова такого

розвитку. Можливо, в інших галузях «соціально-економічний баланс» не

простежується настільки очевидно, як у випадку з рекреацією, проте йдеться

скоріше про ступінь державного втручання в зрівноважування протікання того

чи іншого процесу в соціальну чи (якщо ми розглядаємо «еколого-економічний

баланс») екологічну сторону.

Розглянутий балансовий підхід, в якому соціальна значущість

використання рекреаційних ресурсів врівноважується її економічними

пріоритетами, з математичного погляду має незаперечні переваги, орієнтовані в

практичну сферу апробації запропонованого підходу. Зокрема, в якості

прикладів конкретних економіко-математичних інструментів, що дозволяють

виробляти реальні балансові розрахунки розвитку рекреації чи будь-якої іншої

діяльності в певній територіально-галузевої системі, можна назвати теоретико-
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ігровий метод і метод нелінійного програмування. У той же час, на противагу

вищесказаному важко балансувати трьома і більше складовими, оскільки, якщо

хоча б одна з них, що носить соціальний характер, слабо детермінована, то це в

кінцевому підсумку відображається на всій економіко-математичної моделі, яка

описує баланси з трьома і більше сторонами. У будь-якому випадку,

застосування таких моделей виходить за рамки традиційного балансового

підходу і вимагає вагомого обгрунтування своєї доцільності, перш за все, з

погляду витрат на саму модель.

Повертаючись до поняття природного капіталу, зазначимо, що

комплексне поєднання природної та інших форм капіталу рекреаційної галузі,

зокрема, людського та соціального капіталів, дозволить раціонально

розподілити управлінські зусилля в площині широкої розбудови галузі на рівні

країни та її окремих територій в умовах нестабільного зовнішнього середовища

та необхідності забезпечення випереджальності соціально-економічного

розвитку на шляху до інтеграції з розвиненими країнами Європи та світу.

Взагалі рекреаційний менеджмент має враховувати організаційно-

економічний, соціальний, природно-ресурсний, екологічний, географічний,

історико-культурний, туристичний та інші чинники, що характеризують і

певним чином впливають на сферу відпочинку та відновлення сил людини. В

рамках концепцій сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу

особливого значення та актуальності набувають питання управління

рекреаційним природокористуванням, зокрема, щодо екосистемних

рекреаційних послуг різних об’єктів природи, зокрема, озер.

Теоретико-методологічні та науково-методичні положення управління

рекреаційною діяльністю, що пов’язана, як із чинниками навколишнього

природного середовища, так і з історико-культурними чинниками достатньо

повно розглянуті закордонною та вітчизняною наукою. Водночас у загальній

проблемі оптимізації процесів у рекреаційній сфері діяльності слід виділити

таке питання, що потребує свого вирішення, як удосконалення процесів

рекреаційного менеджменту екосистемних послуг, на прикладі озер, оскільки їх
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використання в світі та в Україні стає все більш актуальним і, відповідно,

потребує більш поглибленого аналізу.

Рекреаційний менеджмент як науково-прикладний напрям дослідження та

процес пов’язаний із цілеспрямованим впливом на природні та історико-

культурні об’єкти з тим, щоб задовольняти потреби населення, окремих

індивідів щодо їх відпочинку, лікування, пізнавальної діяльності тощо. В

даному дослідженні в якості об’єкта рекреаційного менеджменту розглядається

озеро в формі його екопослуг – як важливого компонента навколишнього

природного середовища та водночас рекреаційного середовища. Останнє, що

спрощено можна назвати територією та акваторією відпочинку, виходячи з

енвайронментологічних принципів, включає в себе поряд із природним

середовищем також і середовище, створене людиною. Тобто в контексті

надання екопослуг і в якості об’єкта рекреаційного менеджменту озеро є

комплексним об’єктом, що досліджується не тільки з погляду екологічного та

географічного, а й із поглядів організаційно-економічного, технологічного

тощо.

За М. Ф. Реймерсом [231, с. 318, 589], озером називають природну

впадину суходолу, заповнену прісною чи солоною водою. Розрізняють стічні (з

річкою, що витікає) та безстічні озера. В цілому вони займають 1,8% суходолу

та вміщують більше ніж 81  тис.  куб.  км солоної та близько 50  тис.  куб.  км

прісною води (останніх майже в 10 разів більше, ніж у всіх водосховищах

світу). Забруднення озер приводить до їх евтрофікації, основні етапи якої

наступні:

– поступове збільшення рівня забруднення внаслідок попадання в озеро

стічної води, забрудненої органічними речовинами (міські стічні води);

– розкладання водоростей унаслідок тривалої дії забруднюючих

речовин;

– аеробне розкладання, накопичення органічних речовин в осадах;

– анаеробне розкладання, утворення гнилісних боліт.
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За розмірами озера варіюють від дуже великих, таких як Каспійське море

та Великі озера в Північній Америці, до невеликих водойм площею декілька

сотень квадратних метрів. Озера зустрічаються на будь-яких висотах, від

найнижчої на Землі абсолютної відмітки на поверхні суходолу – 408 м (Мертве

море) и майже на самій високій (в Гімалаях). Більшість озер існують постійно, а

інші (наприклад, озеро Ейр в Австралії) – лише іноді заповнюються водою. Не

дивлячись на різноманітність, озера всіх типів мають ряд загальних фізичних,

хімічних і біологічних характеристик. Тому вивченням озер в усьому їх

різноманітті і в усіх аспектах займається лімнологія (від грец. límn – озеро, і

lógos – слово, вчення) [171].

В Україні близько 20 тис. озер, із них 7 тис. площею більше 10 га. Як

правило, вони розташовуються в заплавах рік, переважно в Поліссі. У басейнах

Західного Бугу та Прип’яті розташовані Шацькі озера (понад 30 прісноводних

водойм), що мають карстове походження. Найбільш глибоководне серед них —

Світязь. Разом із навколишніми ландшафтами вони утворюють Шацький

національний парк. У Карпатських горах більшість озер невеликі, але глибокі, з

прісною водою. Особливим серед них є озеро Синевир. На Подільській

височині озера невеликі й неглибокі. Багато озер утворилося біля річки Дунай,

найбільше серед них – Ялпуг, а найглибше – Кагул. На узбережжі Чорного

моря є солоні озера-лимани. Солоними озерами багатий Крим. Найвідоміше з

них – озеро Сиваш, з якого добувають кухонну сіль та інші корисні речовини.

Багато кримських озер влітку пересихають [170].

Комплексний підхід до розуміння природи озер і виявлення можливостей

їх використання на засадах стійкого розвитку полягає в тому, щоб їх розглядати

не тільки як форму рельєфу чи як водні екосистеми з властивим їм

асиміляційним потенціалом і синергетичними особливостями. Зокрема, всі

компоненти озера знаходяться в постійній взаємодії, зміна однієї з його

характеристик спричиняє ті чи інші зміни в усіх інших компонентах озера як

екосистеми. Озера в їх широкій класифікації (як відкриті водойми, що

включають поряд із природними також і штучні ставки, греблі та водосховища)
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представляють собою цінний економічний ресурс, який використовується для

задоволення різних людських потреб і в процесі різних форм антропогенної

діяльності.

В контексті підвищення рекреаційного та туристичного попиту

вирішальне значення має якість води в озерах, яка, як зазначалося вище, може

бути як солоною, так і прісною. Пейзаж території озера також є немаловажним

аспектом їх привабливості. Загалом йдеться про поряд із водою як природним

ресурсом комплекс екосистемних послуг озера. Взагалі під екосистем ними

послугами слід розуміти «…функції екосистем, що забезпечують економічні

вигоди для споживачів цих послуг, що ґрунтуються на забезпеченні природою

різного роду регулюючих функцій» [23, с. 12].

Як визначити, чи є те чи інше озеро, а також прилегла до нього територія

рекреаційним об’єктом, особливо, якщо озеро знаходиться в межах міста чи

неподалік нього? Відповідно до концептуальної моделі розвитку рекреації на

базі екосистемних послуг озера (рис. 3.7) [419, с. 152–154] її складовими є

наступні елементи:

– формування та розвиток комплексу рекреаційних послуг, у якому

можуть бути один чи декілька кластерів, у яких менеджери мають оптимально

організувати використання екосистемних та ін. послуг із метою залучення все

більшої кількості рекреантів;

– підтримка та залучення до рекреаційного бізнесу місцевого населення;

– налагодження так званих «коридорів зв’язку» між ключовими

об’єктами відпочинку та подорожей у межах рекреаційної території з метою

спрощення пересування рекреантів та прискорення їх адаптації до місць

відпочинку;

– розвиток зручної транспортної інфраструктури. Незалежно від того, на

якому виді транспорту прибули гості, їх пересування з початку знайомства з

рекреаційною територією має відповідати індивідуальним потребам тощо.

Взагалі з туристично-рекреаційного погляду озера мають велике

значення. Вони можуть бути візитною карткою рекреаційної галузі регіону, як,
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наприклад, озеро Сине вир у Закарпатській області чи Шацькі озера у

Волинській області.

Рис. 3.7. Модель рекреаційної території, ключовим об’єктом якої є
комплекс екосистемних послуг озера

Особливу увагу слід приділити екологічним аспектам туристично-

рекреаційного використання озер. Так, у роботі [407, с. 27–37] наводяться

Аеропорт

Місто

Озеро

Ріка

Рекреаційні «зелені» зони Коридор приїзду рекреантів

Вузол подорожі

Коридор
зв’язку

1 – відвідання історико-культурних пам’яток;
2 – місця розваг і зустрічей;
3 – міський кемпінг;
4 – курортні готелі;
5 – гольф, теніс та інший спортивний
       відпочинок;
6 – заміські подорожі живописними місцями;
7 – промислові тури;
8 – водні подорожі ;

  9 – будинки відпочинку;
10 – організація відпочинку
          безпосередньо на озері;
11 – курорт-кемпінг;
12 – пляжний відпочинок;
13 – лікувальні заклади;
14 – об’єкти сільського туризму;
15 – лісовий кемпінг, піший туризм;
16 – лісовий курорт поблизу озера.
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основні екологічні проблеми озера, визначені Екологічною Програмою ООН

(United Nations Environment Programme):

– зниження рівня води через надмірне її використання (наприклад,

Аральське море, Казахстан і Узбекистан);

– швидке замулювання через збільшення обсягу стічних вод;

– підкислення води внаслідок опадів кислоти (наприклад, озеро Біва,

Японія);

– забруднення вод токсичними речовинами;

– евтрофікація за рахунок припливу органічних речовин;

– колапс водних екосистем.

Після того, як ці процеси досягають порогової, особливо, колапсичної

стадії, вони є незворотними. Це означає, що їх слід ідентифікувати та управляти

ними на початковій стадії, в тому числі й використовувати дієві превентивні

заходи. Зокрема, необхідно звернути увагу на те, що на відміну від морів із їх

припливами, озера не мають подібного природного механізму очищення, тому

вони більшою мірою сильні до забруднення води внаслідок туристично-

рекреаційної та інших видів антропогенної діяльності.

З огляду на те, що озера надають різноманітні екосистемні послуги,

наявні латентні та навіть активні конфліктні ситуації, пов’язані з

альтернативним по відношенню до рекреації їх використанням усіма

зацікавленими сторонами, зокрема, населенням, сільським господарством (вода

для зрошення), транспортом (використання акваторії в якості транспортного

шляху), електростанціями (вода для охолодження) та ін. Ситуація може

ускладнюватися фактом сезонності рекреації на озерах (наприклад, озера

можуть вкриватися кригою в зимовий період).

Як правило, рекреація та туризм є другорядними видами діяльності на

озерах, де первинне використання води спрямоване на задоволення

промислових, муніципальних та ін. потреб. З огляду на це рекреаційне

використання екосистемних послуг озер має плануватися на початку

проектування їх використання, що включає в себе, передусім, міжвідомче
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співробітництво та розгляд відпочинку та подорожей на рівних умовах із

іншими видами користування озерами.

Задля того, щоб вважатися справжнім об’єктом рекреаційного

менеджменту, озеро потребує значної підтримки для розвитку відповідних

послуг (рис. 3.7). Загалом необхідний комплексний підхід до управління

рекреацією на озерах, який зі свого боку має наступні інтерпретації:

– систематичне управління різними аспектами озера (підземні та

поверхневі води, кількість і якість води тощо);

– управління озером як екосистемою та його взаємодією з навколишнім

природним і антропогенним середовищем;

– управління озером у контексті його взаємодії з соціально-економічним

середовищем – відповідно до концепції сталого розвитку.

Отже, поряд із рекреаційним управлінням озером існує альтернативний

напрям – комплексне управління даною екосистемою з урахуванням у тому

числі й необхідності розвитку сфери надання туристично-рекреаційних послуг.

Загалом сучасні тенденції розвитку рекреації на базі екосистемних послуг

озер полягають у наступному. В ХХІ столітті озера є значними туристично-

рекреаційними об’єктами, а отже вимагають не тільки збереження свої

природної ідентичності, а й гарантії якості послуг відпочинку, курортного

лікування та подорожей. Унаслідок того, що рекреаційний попит на озерні

екосистемні послуги постійно підвищується, це спричиняє ускладнення

процесів управління озерами, зокрема, дане управління стає все більш

диверсифікованим, у тому числі включає в себе рекреаційний менеджмент

озера. В той же час комплексність управління озером дозволяє більш повно

поглянути на поведінку його користувачів, а також інші чинники впливу на

якість води та екосистемні озерні послуги загалом. Зокрема, з’ясовано, що

більшість загроз знаходиться зовні рекреаційної системи озера та включає в

себе зміни клімату, зниження якості води через забруднення та замулювання в

зв’язку зі зміною методів ведення сільського господарства тощо.
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В роботі [407, с. 40] зазначається, що на міжнародному рівні (International

Lake Committee Foundation) сформовано наступні принципи сталого

використання озер:

– для стійкості озер необхідні гармонійні відносини між людиною та

природою;

– дренажний басейн озера є логічною відправною точкою для

планування та управління діями в галузі сталого використання озера;

– необхідний довгостроковий проактивний підхід, спрямований на

попередження причин деградації озер;

– розробка політики та прийняття рішень щодо управління озером, у

тому числі й в контексті рекреаційного менеджменту, повинна ґрунтуватися на

надійних наукових даних і всій наявній інформації;

– управління озерами в напряму їх раціонального використання

потребує розв’язання конфліктів між конкуруючими користувачами ресурсів і

екосистемних послуг озер, приймаючи до врахування потреби нинішніх і

майбутніх поколінь і власне природи;

– громадяни та інші зацікавлені сторони повинні брати активну участь у

виявленні та усуненні критичних проблем озер;

– для раціонального використання озер важливе значення має ефективне

управління ним, засноване на принципах справедливості, прозорості та

розширення прав і можливостей всіх зацікавлених сторін.

В результаті можна зробити наступні висновки [308]: по-перше,

поглиблений аналіз організаційно-економічних аспектів рекреації на основі

використання екосистемних послуг озера потребує комплексного врахування

різнорідних чинників впливу на якість води в озері, а також загалом на його

можливості задовольняти рекреаційні потреби населення. По-друге, в рамках

моделі рекреаційної території, ключовим об’єктом якої є комплекс

екосистемних послуг озера узагальнені різноманітні туристично-рекреаційні

послуги, орієнтовані на індивідуальні потреби як місцевого населення, так і

гостей. По-третє, доведено, що доцільно як із економічного, так і з екологічного
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поглядів інтегрувати процеси рекреаційного менеджменту в загальну систему

управління озером, починаючи з етапу його проектування.

Питанням розвитку інноваційних форм рекреаційної та туристичної

діяльності, що, зокрема, пов’язані з природно-екологічними чинниками

розвитку відповідної галузі, зокрема, екологічними ризиками та збитками,

присвячені такі роботи, як [1; 16; 296; 369; 434; 464; 478] тощо. Так, у роботі

[16] обґрунтовано опосередкований, кумулятивний і постійний характер

збитків туристично-рекреаційній галузі національної економіки.

Правильно обрана тактика розвитку рекреаційних територій може

призвести до залучення туристів не тільки з інших областей, але і з інших країн.

Перш за все, потрібно здійснити заходи щодо розповсюдження інформації про

рекреаційні зони в Україні. Просування зон відпочинку для українців повинно

базуватись на перевагах та особливих відмінностях від закордонних курортів,

для туристів з інших країн – на національному колориті. Потрібно брати до

уваги той факт, що будь-які новинки на ринку споживачами сприймаються

неоднозначно. Цю закономірність можна відобразити і на ринку туристичних

послуг. Споживачі довіряють в більшій мірі вже відомим та розкрученим

курортам, однак існує невелика кількість споживачів (новаторів), які слідкують

за появою нової продукції або послуг на ринку, і за допомогою яких

відбуваються початкові продажі. Ця частина споживачів є важливою, оскільки

вона здатна впливати на інших споживачів і формувати певне ставлення до

продукції або послуг, що надає компанія-виробник.

З маркетингової точки зору, просування туристичних об’єктів є

клопітким процесом. Поняття «послуга» має ряд ознак, які часто важко

продемонструвати на відстані. Послуга носить нематеріальний, невіддільний

від місця її надання характер (самостійне існування неможливе), послугу

неможливо зберегти, а також отримати в однаковій якості. В туристичній галузі

просування послуги має на меті заохотити потенційних споживачів спробувати

її на собі. Тому нерідко використовується метод рекомендацій від відомих осіб

(зірок шоу-бізнесу, спортсменів, політиків).



254

На наш погляд, до основних цілей маркетингу туристичної зони або її

об’єктів належать: економічні, соціальні та престижні. Під економічними

цілями розуміють максимізацію прибутків, залучення більшої кількості

клієнтів, закріплення ринкових позицій та переважне конкурентне положення

на ринку. Соціальні цілі мають на меті задовольнити потреби більшої частини

клієнтів з позиції надання послуг рекреаційного характеру найкращим

способом. Престижні цілі розглядають як можливість підвищення

привабливості курортно-рекреаційної зони та закріплення позитивного іміджу.

Спираючись на достатній перелік рекреаційних зон України, можна розробити

комплекс заходів щодо їх розвитку, зокрема інноваційних [448].

З медичної точки зору рекреація – найбільш цінний вид туризму, що

спрямований на відновлення здоров’я та працездатності, шляхом відпочинку у

сприятливих для цього умовах. Для рекреаційної форми туризму характерні

довготривалий відпочинок та невелика кількість відвідуваних місць. Для

вдалого позиціонування на ринку туристично-рекреаційних послуг необхідно

зацікавити правильну аудиторію споживачів. Розвиток значної кількості видів

туризму (велотуризм, віндсерфінг, екскурсії по морю, дайвінг, пішохідний

туризм та ін.) вимагають адекватного визначення цільової аудиторії.

Наприклад, для молоді доцільно рекомендувати зони активного відпочинку

(рафтинг, велосипедні тури, shop-туризм, гірськолижний спорт); для людей зі

стабільним доходом та сім’єю – круїзні тури, пляжний відпочинок; для людей

похилого віку – санаторно-екскурсійний відпочинок.

На основі вище викладеного матеріалу можна запропонувати методи

інноваційно-маркетингового розвитку рекреаційних зон України. Залучення

туристів до рекреаційних зон повинно відбуватись поступово. Урахування

побажань існуючого попиту на певні послуги, і навіть, випередження

початкового попиту, може привернути увагу потенційних клієнтів. Розвиток

туристичних зон повинен відбуватись у 3 напрямках: програмування та

планування, маркетингові заходи та орієнтоване управління. Планування та

програмування – заходи, спрямовані на полегшення функціонування
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рекреаційних об’єктів. До таких заходів можна віднести планування персоналу,

облаштування об’єктів сучасним обладнанням (басейни, джакузі, сауни,

солярії, інгаляційні камери, масажні кабінети та гаджети для полегшення

роботи з клієнтами), розробка програм роботи з клієнтами відповідно до їх

потреб (сеанси, розклади) та забезпечення об’єктів необхідними матеріалами

(лікувальні грязі, мінеральні води). Планування та програмування включає у

себе розподіл ресурсів на певний проміжок часу, наприклад, у літній час

відпочиваючих зазвичай більше, тому для нормального функціонування

рекреаційного об’єкту, необхідно мати декілька каналів постачання різних

продуктів харчування, лікувальних вод, спеціальних засобів для догляду тощо.

Будь-який об’єкт повинен мати логістичний відділ або відділ планування

закупок для раціонального ведення рекреаційного бізнесу.

З нашої точки зору, маркетингова складова розвитку рекреаційно-

туристичної галузі України має дещо складніший характер. Аналіз ситуації в

Україні показує, що туристична галузь розвивається поступово, однак не

характеризується стабільним ростом. У засобах масової інформації відсутня

практично відсутня реклама внутрішнього туризму, за виключенням

загальновідомих зон рекреації – Одещина, берег Азовського моря, Карпати.

Органи державного управління протягом тривалого часу не звертали уваги на

розвиток перспективної галузі, відповідно не створювались комплексні

маркетингові стратегії з просування туристичних продуктів невеликих міст, а

відсутність потрібної фінансової підтримки призвела до відтоку туристів в інші

країни. Багато історичних та архітектурних пам’яток не отримують коштів на

реставрацію та підтримку. У невеликих туристичних містах України не

роздаються безкоштовні буклети або путівники. Основною проблемою

рекреаційного туризму є нестача інвестицій для створення бізнес-центрів та

рекреаційних зон, котрі б об’єднували у собі активні та пасивні види

відпочинку.

Для поступового розвитку рекреаційних зон пропонуємо застосовувати

наступні нові маркетингові програми.
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Створення єдиної бази даних об’єктів рекреаційного туризму дозволить

потенційним клієнтам самостійно обирати спрямування турів, сортувати

відповідно до певних характеристик (наявних послуг, місцевості). Останнім

часом більшість населення України користується мережею Інтернет для

пошуку відпочинку, оскільки це зручно, інформативно та швидко. База даних

повинна створюватись за підтримки державних органів і бути безкоштовною у

користуванні. Підтримку з боку держави можна вважати частковим

фінансуванням. Більшість рекреаційних зон України матимуть можливість

створювати власний опис об’єктів за ключовими словами, що зі свого боку

можна розглядати як офіційну рекламу та рекомендацію з боку держави.

Створення привабливих сайтів та їх просування є надзвичайно важливою

складовою маркетингового розвитку. В цьому випадку сайт рекреаційного

об’єкту являє собою  додатковий рекламний засіб, що дозволяє усім бажаючим

ознайомитись у режимі постійного доступу з інформацією про місце

відпочинку. Іноді сайт може виступати електронним офісом, що сприяє

збільшенню кількості потенційних клієнтів. Недолік – неможливість

безпосередньої участі в реалізації туристичних послуг. Сучасні можливості

Інтернет дозволяють дослідити інтереси клієнта, визначити його улюблені

сайти та час їх відвідування. Користуючись послугами SEO-спеціалістів (Search

Engine Optimization), що виконують внутрішню і зовнішню оптимізацію сайту з

метою підвищення позицій сайту в списку сторінок, знайдених пошуковими

системами по конкретних запитах, можна просувати сайт у пошукових

системах Google та ін.  Більшість користувачів при вводі ключових слів

користуються першими 3 сторінками пошуку. Тому чим вищий рейтинг сайту

рекреаційного об’єкту, тим більша ймовірність його відвідування.

Ми вважаємо [448], що ефективним стратегічним маркетинговим засобом

є застосування інструментів маркетингу поколінь. Інноваційність цього засобу

полягає у охопленні декількох поколінь клієнтів. Для рекреаційного бізнесу

доцільно заохочувати сімей та компанії друзів. Відпочинок – це, зазвичай,

соціальний процес, а спілкування з іншими є невід’ємною його частиною.
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Залучивши один раз клієнтів можна йому надавати протягом тривалого часу

певні знижки, додаткові послуги. Формування позитивного ставлення

закріплюється і відповідно з’являється лояльність до рекреаційного об’єкту. З

плином часу, клієнт становиться постійним, на відпочинок привозить сім’ю та

друзів, рекомендує місце відпочинку колегам по роботі. Якщо у клієнта є діти,

то для них створюються спеціальні умови відпочинку та розважальні програми,

створюється атмосфера комфорту. Через 10–15 років діти перетворяться на

дорослих клієнтів, лояльність яких вирощувалася роками. Суть маркетингу

поколінь у сфері послуг – надавати спектр послуг клієнтам будь-якого віку так,

щоб вони захотіли сюди повернутися не один раз, при чому привезти разом із

собою нових клієнтів. Недолік методу – українські підприємці не планують

свою діяльність на довгу перспективу, а обслуговуючий персонал потрібно

економічно мотивувати для постійного спілкування з клієнтами та

якнайкращим ставленням до них. Маркетинг поколінь вимагає великих

капіталовкладень.

Для кращого контакту та постійного нагадування потенційним клієнтам

доцільно впровадити розсилку email-бюлетенів. Дані бюлетені повинні містити

інформацію про відпочинок, його тривалість, надавані послуги та ціну. Для

більшості людей вирішальним фактором для прийняття рішення про

відпочинок є його вартість. Бюджети звичайних українських сімей зазвичай

обмежені. Надання конкретної та детальної інформації про тури, курорти є

першим кроком до довіри клієнтів. Рекреаційними об’єктами повинні

створюватись бази даних споживачів, що користуються електронною поштою.

У маркетинговій практиці існує явище «зворотного зв’язку», яке налічує 3% від

кількості відісланих звернень до клієнтів. Щоб залучити потрібну кількість

споживачів до рекреаційного об’єкту, необхідно розрахувати, яка кількість

людей відгукнеться на бюлетень, і яку частину з них можливо реально

очікувати на відпочинку. Email-бюлетені можна вважати програмою, яку надає

курортна зона. Недолік – існує частина населення, що не користується

електронною поштою, незначний зворотній зв’язок.
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Співпраця з державними установами має на меті залучення окремих груп

населення, відповідно до психографічного поділу. Набуття контактів може

відбуватись шляхом надання пропозицій закладам освіти, лікарням, державним

підприємствам і т.д. Надаючи значні знижки, потік клієнтів у рази збільшиться,

а за рахунок масштабу, витрати, пов’язані з обслуговуванням покриваються.

Резонно співпрацювати з окремими лікарнями, що спеціалізуються на певних

захворюваннях, які можна лікувати за допомогою ресурсів, якими багата

рекреаційна зона. Рекомендації можуть слугувати додатковою рекламою.

Недолік – упереджене ставлення населення до невідомих місць відпочинку.

До нових методів просування товару або послуги на ринку належить

просування у соціальних мережах. Мобільність, доступність, легкість

користування та відносно високий рівень довіри до соцмереж – приваблива

сторона використання даного методу. Соціальні мережі гарні тим, що вони

надають великий спектр інформації: відгуки відпочиваючих, наявність

фотографій з місця відпочинку, рекомендації, можливість з’ясування питань в

режимі онлайн. Поширення інформації у соціальних мережах відбувається

дуже швидко, головною умовою є цікаве подання інформації.

Створення системи пільг для окремих груп населення можна назвати

стандартним засобом просування рекреаційної території. Однак, сучасний

політично-економічний стан в Україні вимагає адекватного ціноутворення на

туристичні послуги в межах країни. До пільгових груп населення можуть

належати: діти до 5 років, студенти, матері-одиночки, пенсіонери, військові.

Позиціонування з точки зору соціальної активності – можливість закріпити

позитивний імідж серед населення.

Співпраця з туристичними агентствами – дієвий засіб для залучення не

тільки жителів України, але і туристів із закордону. Туристичні агентства

відіграють роль консультантів. Зв’язки із туристичними агентствами в інших

країнах дозволяють розширити територіальні межі цільової аудиторії. Наразі,

рекреацію в Україні можна розглядати як екзотичний та відносно дешевий

відпочинок. Послугами туристичних агентств користується більшість людей з
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ділового світу. Бізнес-переговори проходять стандартно: спочатку розгляд

справи, досягнення спільного рішення, а потім розважальна програма, яку

можна замінити на рекреаційно-туристичний тур. Якщо іноземним бізнесменам

продемонструвати цікаві місця України, то є шанс, що візити стануть

частішими, не тільки у справі, але і для відпочинку.

Інноваційна діяльність у сфері туризму та рекреації сьогодні набуває двох

значень: по-перше, впровадження нововведень, що пов’язані з розвитком

рекреаційних зон України (реорганізація або об’єднання туристичних об’єктів),

зміною кадрової політики (суттєво новий підхід до навчання персоналу та його

стимулювання), раціональною економічною та фінансовою діяльністю

(впровадження сучасних форм обліку та звітності). По-друге, маркетингові

інновації – охоплення потреб цільової аудиторії та приваблення неохоплених

груп населення за допомогою створення унікальних програм відпочинку та

надання відповідних послуг.

Основними вимогами до розвитку рекреаційно-туристичної галузі в

Україні є допомога при фінансування галузі, залучення іноземного капіталу у

вигляді інвестицій, розробка стратегічних маркетингових заходів, відповідність

сучасним запитам на послуги, створення бренду українських рекреаційних зон

на рівні існуючих світових курортно-рекреаційних брендів.

Таким чином, з метою допомоги розвитку сфери туризму та рекреації в

малих містах потрібно активно стимулювати підприємницьку діяльність у сфері

рекреації, створити та підтримувати сприятливий інвестиційний клімат,

залучати бізнесменів до створення туристичних профільних центрів, розробки

нових туристичних маршрутів, формування туристичної маркетингової

стратегії та використання інструментів фінансової допомоги. Розвиток

рекреаційно-туристичної галузі в Україні не безнадійний, оскільки існує

чималий ряд місць рекреаційного характеру. Недоліком можна назвати

недостатню поінформованість населення України щодо діючих санаторіїв,

оздоровниць та баз відпочинку. Рекомендовано застосовувати інноваційно-

маркетингові методи розвитку для поліпшення стану туристичної індустрії.
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Стратегічне планування в даному випадку – необхідна складова для

подальшого ефективного функціонування рекреаційних зон України. Для

позитивного позиціювання на ринку туристичних послуг необхідно надавати

послуги нішового характеру. Унікальність послуг та активне їх просування

приверне увагу широкого кола потенційних споживачів. Вкладення у

туристичну галузь можна назвати ризиковими, оскільки на даний час Україна

переживає період, що характеризується політичною та економічною

нестабільністю. Однак, при правильному плануванні та адекватному

розпорядженні коштами можливо відбудувати та закріпити у свідомості

споживачів позитивний імідж рекреаційно-туристичної індустрії України.

Висновки до третього розділу

У даному розділі обґрунтовано принципи прогнозування розвитку

рекреації з погляду його зрівноваження в системі управління національною

економікою, запропоновано комплексний підхід до синтезу методів

прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації, розроблено методологічний

динамічно-рівноважний підхід до прогнозування розвитку рекреації із

застосуванням методів економіко-математичного моделювання, а також

узагальнено та розкрито науково-методичні підходи до розвитку інноваційної

екорекреаційної діяльності.

В основу вдосконалення принципів прогнозування зрівноваженого

розвитку рекреації автором покладено розуміння сутності взаємозв’язку

принципів управління з відповідними підходами, функціями та методами

управління: за класифікаційною ознакою загального наукового підґрунтя:

принцип теоретичної обґрунтованості, принцип системності, принцип

оптимізації опису, принцип достатньої простоти, принцип аналогічності,

принцип природної специфічності; принцип урахування багатоаспектності; за

класифікаційною ознакою побудови системи прогнозування: принцип

орієнтації на результат; принцип узгодженості з іншими функціями державного
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управління; принцип урахування сукупності взаємозв’язків; принцип

відкритості; принцип урахування максимальної сукупності інтересів.

Доведено, що на основі даних принципів, у взаємозв’язку з

цілевизначенням, програмуванням та іншими функціями державного

управління, формується комплекс / синтез (чітко просліджується внутрішній

взаємозв’язок між окремими методами: наприклад, між методом імітаційного

моделювання та методом динамічного програмування – в тому, що реалізація

взаємодії між суб’єктами рекреаційної економічної діяльності з погляду на

необхідність урахування при цьому соціальних інтересів населення вимагає

покрокового стимулюючого впливу збоку відповідних регуляторних органів

тощо) методів, які є центральною частиною (дієвою частиною механізму)

моделі прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації.

Функції державного управління рекреацією виконують роль проміжного

зв’язку між принципами і методами прогнозування рекреаційного розвитку.

Синтез даних методів, який виявляється як у взаємозв’язку між ними в складі

моделі прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації, так і в можливостях

комплексного аналізу будь-яких проблем, пов’язаних із процесами надання та

споживання рекреаційних послуг, має певну специфіку. Йдеться про виконання

головного завдання представленого в даному дослідженні моделювання –

забезпечення управлінських рішень, що пов’язані передусім із функцією

регулювання: тобто за допомогою синтезу методів моделювання рекреаційної

діяльності ми будуємо прогностичну модель, яка є основою як для формування

програм розвитку рекреації, так і для обґрунтування відповідних регуляторних

дій, а також іншої управлінської діяльності, відповідно до функції державного

управління національною економікою. Інакше кажучи, побудована саме таким

чином представлена нижче модель дозволяє виконувати на її основі відповідні

прогностичні, програмні та регуляторні дії.

Модель прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі

управління національною економікою, побудована на основі динамічно-

рівноважного теоретико-ігрового підходу, є системою рівнянь із функцією в
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загальній формі часового ряду, який відображає зміни рекреаційного розвитку,

що є об’єктом прогнозування; зі свого боку аргументами є такі змінні: ситуація

взаємодії учасників (гравців) рекреаційної діяльності, початковий стан якої

позначається відліком часу та кількістю інвестиційних ресурсів (розширеним

описом функції виграшів гравців); множина учасників рекреаційної діяльності:

підприємств та організацій рекреаційної галузі, центральних та місцевих

органів влади, домогосподарств, третіх осіб; набір станів розвитку визначеного

підприємства рекреаційної галузі / органу державного регулювання; похибка,

пов’язана з апроксимацією моделі та стохастичністю її чинників; набір

управлінських інструментів визначеного підприємства рекреаційної

галузі / органу державного регулювання; виграші учасників: прибутки

визначеного підприємства рекреаційної галузі, одержані в процесі його

діяльності, що є результатною функцією (залежною від таких аргументів: час,

оскільки гра записана у диференційній формі; змінювана кількість

використаних інвестиційних ресурсів; управлінські рішення підприємства;

стани розвитку інших підприємств і органів державного регулювання

рекреаційної діяльності. Для органів влади аналогічно: зростання показників

національної економіки (ВВП), що формально є виграшами регуляторних

органів); рівноважний стан рекреаційної діяльності, що представлений у

вигляді ситуації, в якій існує така кількість використаних інвестиційних

ресурсів, за якої для кожного підприємства існує мотивоване управлінське

рішення, здатне оптимально розв’язати його проблему в певному стані його

розвитку; аналогічно – для органів державної влади: рівноважний стан

пояснюється існуванням управлінських рішень, які спрямовані на забезпечення

розвитку рекреаційної галузі національної економіки; в ідеалі рівноважні стани

гравців відображають максимальні значення показників їх виграшу. На

практиці максимізація має умовний характер, тобто припускає максимально

можливий розвиток рекреації з урахуванням ситуаційних чинників і обраного

напряму розвитку.
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Представлена модель має концептуальну форму, що комплексно за

допомогою математичних символів описує мету, завдання та процес

прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації. Для практичного здійснення

відповідної прогностичної оцінки автором спрощено модель до матричної

форми запису теоретико-ігрової моделі, скоротивши попередньо число гравців

до двох. Перехід від матричної гри до її біматричної форми й далі – до гри

одного гравця, так званої «гри з природою», відповідає одному з

апроксимаційних математичних прийомів розв’язання даних матриць. Також

умовно сутність даного переходу можна пояснити існуванням принципової

різниці між гравцями – організаціями рекреаційної галузі та гравцями –

представниками відповідних органів державного регулювання та громадських

організацій, які створюють і реалізують правила гри в зрівноваженій

рекреаційній діяльності.

Апроксимована форма моделі прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації використовується автором для проведення відповідної прогностичної

оцінки за загальним алгоритмом: починаючи від ідентифікації проблемної

ситуації щодо розвитку рекреації в системі управління національною

економікою – до проведення факторного аналізу чинників форсайту, отримання

попередніх даних, перевірки достовірності та оформлення результатів

прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації.

Розроблені в роботі науково-методичні підходи до розвитку інноваційної

екорекреаційної діяльності дозволяють провести комплексний аналіз

рекреаційної території задля організації широкого спектру туристично-

рекреаційних послуг, таких як сільський туризм, промислові тури, поєднання

спорту та відпочинку, відвідання рекреаційних ландшафтних парків тощо, а

також визначити чинники програмування з урахуванням економіко-правових

особливостей землекористування в рекреаційній галузі національної економіки.

Основні матеріали третього розділу опубліковані в працях [16; 105; 192;

308; 311; 315; 326; 433; 434; 450; 452; 454].



264

РОЗДІЛ 4

УРАХУВАННЯ ЧИННИКІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТА

ПРОГРАМУВАННЯ В ЗРІВНОВАЖЕНОМУ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ

4.1 Визначення ролі регуляторної політики при прогнозуванні

зрівноваженого розвитку рекреації

Важливо наголосити на тому, що з позиції управління прогнозування

може і має бути доповнене регулятивним впливом, який спрямований

симбіотично результатам прогностичної оцінки: ми не тільки дізнаємося про

майбутнє, а й творимо його відповідно до цілей розвитку суспільства та

національної економіки.

В роботі [34] в результаті комплексного аналізу регуляторної діяльності в

системі управління національним господарством робиться висновок про те, що

«…саме підхід до державного регулювання як функції державного управління

національним господарством дає підстави розглядати категорію “державне

регулювання економіки” в ланцюзі взаємопов’язаних понять: “управління

національною економікою” – “державне регулювання економіки” –

“регуляторна діяльність” – “інформаційні відносини у сфері регуляторної

діяльності” – “механізм інформаційних відносин у сфері регуляторної

діяльності” – “здійснення регуляторного впливу”».

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності» [212] регуляторна політика

визначена як «…напрям державної політики, спрямований на вдосконалення

правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних

відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади

та суб’єктами господарювання…». Відповідальним органом за реалізацію

державної регуляторної політики визначено Державну регуляторну службу

України, що підпорядковується безпосередньо Кабінету Міністрів України.
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В результаті узагальнення поглядів на роль регулювання в економіці та

особливості її ринкового розвитку [26; 27; 49; 88; 102; 109; 111; 173, с. 26–29;

238; 357; 410], зазначимо, що механізм ринкової економіки самостійно не

здатен забезпечити раціональні територіальних пропорції розміщення

виробництва, у тому числі за галузями господарства, капітальних інвестицій, а

також зайнятості населення. Саме ринкові механізми не тільки не володіють

достатньою здатністю, а частково є причиною перманентного процесу

концентрації виробничого, фінансового та людського капіталів на порівняно

невеликих територіях; як наслідок – на рівні країни спостерігається розвиток

агломерацій за рахунок призупинення розвитку, а то й соціально-економічної

деградації інших територій. Йдеться про явище, відоме як «провали ринку» в

плані його здатності регулювати економічні відносини, яке може значно

погіршити загальну ситуацію суспільного розвитку, оскільки ринок не

чутливий до соціальних та інших неекономічних питань і не володіє

спеціальним інструментарієм для їх вирішення.

Зрозуміло, що державне регулювання не є панацеєю для розв’язання

проблем, із якими не ладнають ринкові механізми. Проте станом на

сьогоднішній день лише держава може через реалізацію регуляторної політики

втрутитися в економіку в разі такої суспільно визнаної необхідності, й,

передусім, у таких сферах: по-перше, в сфері підтримки конкурентного

середовища, в якому, якщо не задіяти регуляторні заходи, відбуваються

процеси, що підривають самі себе зсередини, і передусім, через накопичення та,

відповідно, концентрацію капіталу і – влади. З огляду на це держава має

сприяти такому створенню кон’юнктури економічної, передусім, виробничої

діяльності, щоб захистити права суб’єктів господарювання в плані забезпечення

нормальної конкуренції. Для цього необхідні інституційні зміни, спрямовані на

впровадження та виконання чітких правил поведінки на ринку, проте,

зрозуміло, без підривання прав власності і свободи господарської діяльності та

в цілому без зайвого втручання в роботу ринкових механізмів.
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По-друге, у сфері забезпечення стабільності загального стану

національної економіки: передусім, йдеться про завдання держави вирівнювати

довгострокові циклічні кон’юнктурні коливання, а також галузеві диспропорції,

що частково спровоковані функціонуванням ринкових механізмів.

По-третє, і головне, у сфері соціальної забезпеченості та зрівноваженості,

наприклад, у формі соціальної ринкової економіки. Крім держави в сучасному

суспільстві нікому піклуватися про захист інтересів осіб, що працюють за

наймом, споживачів, пенсіонерів, хворих громадян, дітей, молоді,

військовослужбовців та їх сімей тощо.

Аналізуючи зміст державного регулювання економіки, автор праці [173,

с. 31–39] зазначає таке: система державних заходів законодавчого, виконавчого

і контролюючого характеру здійснюється державними установами та

громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої

соціально-економічної системи до умов, що змінюються. При цьому з

функціонального погляду державний вплив на економіку включає в себе такі

аспекти: законотворчість; адміністрування як створення і припинення

діяльності суб’єктів господарювання; інформування господарюючих суб’єктів

про економічну ситуацію та можливі її зміни в майбутньому на шляху розробки

прогнозів та індикативних планів як країни в цілому, так і окремих її

територіальних утворень; регулювання діяльності регіонів, галузей і великих

підприємств в загальнонаціональних цілях; контроль за поточною діяльністю

підприємств із метою запобігання порушенням існуючого законодавства тощо.

Державне регулювання територіально-галузевої структури, що має

особливий інтерес у тому числі в плані дослідження туристично-рекреаційних

комплексів, здійснюється за допомогою фінансових стимулів і державних

капітальних інвестицій, які забезпечують привілейовані умови окремим галузям

і регіонам. Рекреація в Україні, на наш погляд, на жаль, відноситься до тих

галузей, які знаходяться в стані затяжної кризи, а тому й потребує особливої

підтримки збоку держави. Водночас слід звернути увагу на питання

вирівнювання концентрації рекреаційних об’єктів у країні.
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В роботі [226] запропоновані напрями ринкового регулювання та

активізації розвитку туризму, що виявляються в таких взаємопов’язаних

аспектах: по-перше, державно-адміністративний і нормативно-правовий

аспекти, під першим із яких автор розглядає, передусім, «важіль управління

ринковою моделлю з елементами державного регулювання розвитку та

активізації сфери туризму» на територіальному рівні, що складається з таких

інструментів як: стратегічне планування, забезпечення зовнішньоекономічної

діяльності, дослідження ринку рекреаційно-туристичних послуг, безпека

туристів і відпочивальників, контроль за якістю туристичних і рекреаційних

послуг тощо. На наш погляд, саме взаємозв’язок туризму з рекреацією та

іншими соціально-спрямованими видами економічної діяльності, спричиняє

підвищення ролі державно-адміністративного аспекту регулювання ринку

рекреаційно-туристичних послуг.

По-друге, фінансово-кредитний і податковий аспекти, що орієнтовані на

створення сприятливого кредитного середовища та оптимізацію податкової

політики для розвитку туристичної та рекреаційної підприємницької діяльності,

що складаються з таких інструментів: мікрокредитування та пільгове

кредитування суб’єктів рекреаційно-туристичного бізнесу, державне

субсидіювання, лізинг, податкові пільги під конкретні проекти, які мають

інноваційну складову та спрямовані на вирішення соціальних, екологічних та

інших проблем суспільного розвитку.

По-третє, соціально-психологічний аспект, у якому передбачено

проведення маркетингових заходів, спрямованих як на зовнішніх, так і на

внутрішніх споживачів туристичного та рекреаційного продуктів, через

«…формування іміджу України як держави, сприятливої для рекреації та

туризму, підвищення соціального сприйняття туризму місцевим населенням,

збереження традиційних для українців гостинності і доброзичливого ставлення

до приїжджих – вітчизняних та іноземних туристів».

Рекреаційна галузь національної економіки України в умовах

невизначеності та незавершеності заключного етапу формування ринку
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рекреаційних послуг, а також загального впливу соціально-політичної кризи

потребує перегляду державної політики стосовно даної галузі, зокрема, у формі

регулятивного впливу [309], в тому числі й стосовно розподілу поки що вкрай

обмежених інвестиційних ресурсів. Особливо актуальними є питання

зрівноваженості регуляторної політики, зокрема, визначення пропорцій

державного втручання та невтручання у справи рекреаційної галузі. В той же

час беззаперечним є питання про значну роль регуляторних органів при

визначенні напрямів і об’єктів для фінансового інвестування галузі в питаннях

соціально та екологічно орієнтованої рекреації в рамках концепції сталого

розвитку національної економіки.

Питанням розвитку рекреаційної діяльності в її соціально-економічних

аспектах присвячені праці науковців Національної академії наук України, а

саме: Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень під

керівництвом Б. В. Буркинського, Ради по вивченню продуктових сил України

під керівництвом С. І. Дорогунцова, Б. М. Данилишина, М. А. Хвесика,

Інституту регіональних досліджень під керівництвом М. І. Долішнього,

В. С. Кравціва тощо. Інвестування взаємопов’язаних сфер рекреації, туризму,

спорту та курортного лікування, в тому числі в їх екологічному контексті

аналізується в роботах таких вчених, як А. Гадзік (A. Hadzik), М. Грабара

(M. Grabara) [391], Л. Дж. Сонтер (L. J. Sonter), К. Б. Уотсон (K. B. Watson),

С. А. Вуд (S. A. Wood), Т. Х. Рікетс (T. H. Ricketts) [463] та ін. Проблеми

регуляторної політики досліджуються в роботах І. В. Колупаєвої  [112],

В. І. Ляшенка [135] та багатьох інших. Підходи нової політичної економії,

спрямовані на формування правил гри економічних агентів, викладені в

роботах таких вчених, як А. Бретон (A. Breton)  [364], Г. Бреннан (G. Brennan),

Дж. М. Б’юкенен (J. M. Buchanan) [363], Д. С. Мюллер (D. C. Mueller) [416],

Р. М. Нурєєв [165]; спрямовані на застосування теорії оптимального управління

при вивченні особливостей соціально-економічних процесів – в роботах

М. М. Моісеєва [153], Р. Беллмана (R. Bellman) [359], С. Ізмалкова, К. Соніна,

М. Юдкевича [95] тощо. Водночас питання вдосконалення процесів
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регулювання рекреаційної галузі, а також поведінки регуляторних органів

стосовно діяльності суб’єктів рекреаційного бізнесу потребують свого

подальшого вивчення.

Отже, необхідним є обґрунтування теоретико-методичного підходу щодо

вдосконалення регуляторної політики, а також процесу розподілу фінансових

інвестицій за допомогою моделі функціонування рекреаційної галузі

національної економіки. Методологія дослідження включає застосування теорії

оптимального управління для формування моделі функціонування рекреаційної

галузі, а також визначення поведінки регуляторних органів і можливостей

оптимізації розподілу інвестиційних ресурсів у рекреаційному секторі

національної економіки. Логіка подання дослідженого матеріалу наступна: 1)

обґрунтування необхідності зрівноваженого підходу до регуляторної політики в

площині рекреаційних соціально-економічних відносин; 2) побудова моделі

динаміки рекреаційної галузі за трьома етапами: функціонування галузі;

визначення поведінки регуляторних органів; оптимізація розподілу

інвестиційних ресурсів підприємствами рекреаційної галузі.

Економічне регулювання, або державне регулювання економіки

(передусім, бюджетне, валютне та податкове регулювання), спричинене

наступними чинниками:

– наявність об’єктивних суперечностей між державною та приватною

формами власності та, відповідно, характеру виробництва продуктів і надання

послуг;

– наявність суспільних благ, зокрема, рекреації, та, відповідно,

потенціалу конфліктних відносин за обмежені ресурси, за допомогою яких

задовольняються ці блага;

– неспроможність ринку самостійно вирішувати внутрішні проблеми, як

правило, через наявність монополістичних тенденцій і через ускладнення

економічних процесів соціальною та екологічною складовими;

– необхідність створення передумов для відповідності науково-

технічному прогресу та міжнародній конкуренції тощо.
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Відповідно до згаданого вище Закону України [212] регуляторна

діяльність розглядається як діяльність, спрямована на підготовку, прийняття,

відстеження результативності та перегляд регуляторних актів у відповідності з

принципами державної регуляторної політики (доцільність, адекватність,

ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування

громадської думки). Відповідно, регуляторний акт – це «прийнятий

уповноваженим органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення

якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також

адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами

державної влади та суб’єктами господарювання».

В роботі [112] узагальнені погляди на поняття та сутність регуляторної

політики, що розглядається з державного, правового та економічного поглядів.

Державна регуляторна політика визначена як «напрям державної політики, що

передбачає синтез правового та економічного регулювання … адміністративних

та економічних відносин між регуляторними органами та іншими органами

влади й суб’єктами підприємництва.» При цьому наголошується на тому, що

недопустимо приймати економічно недоцільні та неефективні регуляторні акти;

основним інструментом регуляторної політики є податкові важелі, спрямовані

на стимулювання легальної економічної діяльності.

Відомий дослідник регуляторних процесів В. І. Ляшенко [184, c. 526]

розглядає в складі державної регуляторної політики у сфері малого

підприємництва наступний, на наш погляд, найбільш повний перелік складових

(які, зрозуміло, релевантні й за галузевою ознакою, наприклад, стосовно

рекреаційного підприємництва), а саме:

– створення і ліквідація підприємницьких структур;

– система дозволів на ведення певного виду підприємницької діяльності,

а також правила і процедури, які її регламентують;

– правила і процедури входження в ринок і виходу з нього суб’єктів

підприємницької діяльності, її згортання у разі нерентабельності або

недоцільності;
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– механізми регулювання ціноутворення;

– регулювання зайнятості і використання трудових ресурсів;

– режими оподаткування підприємницької діяльності і механізми

контролю за сплатою податків до бюджету;

– правила щодо обсягів і процедур подання обов’язкової статистичної,

бухгалтерської і податкової звітності;

– контроль за безпекою і якістю продукції та послуг;

– режими залучення кредитів та інвестицій;

– режими й організаційно-економічні механізми стимулювання

інноваційної діяльності та ін.

Загалом регулятивна політика повинна орієнтуватися не стільки на

створення максимально комфортних умов для суб’єктів господарювання, а на

встановлення рівноважних рамок, які з одного боку, не дозволяють державним

органам здійснювати зайвий вплив на економіку, а з іншого боку, тримають

поведінку економічних гравців у межах нормальної соціально-економічної

діяльності як запоруки довгострокового розвитку національної економіки. Для

детального роз’яснення даного підходу проведемо аналіз континууму

«рекреація – праця» за допомогою модифікованої моделі Бреннана – Б’юкенена

[165, с. 369–371; 363; 364; 416], рис. 4.1 [451].

Станом на 2017 рік «зарплатний» податок в Україні у 2 рази вищий ніж в

Європейських країнах; за рейтингом Paying Taxes Україна посідає 83 місце в

світі [85]. Тому не виникає жодних сумнівів, що питання оподаткування наразі

є напевне найбільш актуальними в розрізі регуляторної політики в нашій країні,

що прямо перетинається зі змістом вказаної моделі.

Отже, представники економічної теорії суспільного вибору Г. Бреннан і

Дж. М. Б’юкенен [363] припустили, що населення може обмежувати дії уряду-

монополіста шляхом зниження податкової бази. За основу вони взяли ідею

А. Бретона (A. Breton) [364] про те, що уряд повністю контролюється

законодавством і водночас є монополістом у виробництві суспільних благ. У

своїй моделі вчені акцентують увагу на  можливості обмеження дії урядовців за
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допомогою законів про податки, тобто обмеження з погляду отримуваних

державою доходів.

Рис. 4.1. Обґрунтування зрівноваженого підходу до регуляторної
політики в площині рекреаційних соціально-економічних відносин

Станом на початок 2017 року, як і протягом усіх років незалежності

нашої держави, постає питання про зниження податків для українців. Резонно

виникає теоретичне питання про те, наскільки низькими можуть бути ці

податки взагалі, не прив’язуючись до конкретної країни, і яким чином це може
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вплинути на співвідношення таких благ як праця та відпочинок. На думку

Р. Нурєєва [165, с. 369–370], якщо припустити, що граничні податки мають

лінійний характер, то в ідеалі передумовами для оподаткування є наступні

чинники:

– «праця» і «відпочинок» є нормальними благами, що взаємно

заміщуються;

– населення максимізує корисність в рамках бюджетного обмеження,

якщо воно є актуальним, порівнюючи час на працю та час на відпочинок;

– державні видатки є трансфертами, що спрямовані на користь

платників податків;

– існує збалансований бюджет, у якому податки розподіляються між

представниками державних органів («бюрократами», тобто держслужбовцями)

та одержувачами трансферних платежів.

Спочатку розглянемо, як працює модель згідно з даними чинниками. За

віссю абсцис відкладемо сукупний час індивіда, що включає час на працю та

час на відпочинок. (Зауважимо, що загальні тенденції та результати, отримані

на основі моделі на рис. 4.1, можна перенести на макрорівень, шляхом їх

попередньої агрегації, враховуючи індивіда уніфіковано, тобто як одиницю

населення). За віссю ординат відкладемо доход індивіда. Тоді AB – бюджетне

обмеження, т. E0 на лінії AB – статус-кво індивіда в плані розподілу часу на

робочий час (BH0)  і вільний час (OH0). Лінія CD (CD // AB) відображає

ідеальний податок. EB – бюджетна лінія більш високого граничного податку

((AE / AO) > (AC / AO)). Тоді точки E0 та E2 є оптимальними для населення

(відповідно, у випадку граничного податку – E0 та E3).

Населення обирає ідеальний податок з менш викривленою базою

оподаткування, оскільки криві байдужості U2 > U3. Нагадаємо, що в моделі

Бреннана – Б’юкенена у контексті аналізу динаміки співвідношення «робочий

час – вільний час» демонструється не стільки оподаткування як фінансовий

інструмент і процес, а як частина регуляторної політики, що відображає
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конфліктність взаємовідносин платників податків і державних органів, які

розподілять ці податки не завжди правильно з погляду населення.

Так, відповідно до цієї тези регуляторний орган з метою максимізації

бюджету підніме податок до AG, як тільки населення буде готове до скорочення

корисності до U3 (відповідно, граничний податок установиться на рівні

AE / AO). Як наслідок, оптимальна точка (в нашій інтерпретації – точка статус-

кво) зміститься з E0 в E2.

Якщо регуляторний орган одночасно введе невикривлений податок, то

бюджетна лінія EB зміститься в положення LL’, а оптимальна точка, відповідно,

з E2 в E1. Відстань E0E1 відповідає ефекту субституції, а E0E2 – ефекту доходу.

Оскільки E0E1 > E0E2 (крива «ціна – споживання» пройде через проекцію точок

E0 та E2, а крива «дохід – споживання» – точок E0 та E1), то робочий час

скоротиться з BH0 до BH2 (E0E1 – E0E2 = H0H2). Тобто при високих податках

населення скорочуватиме робочий час на величину E1E2, що врешті спричинить

зниження надходження податків.

Тепер перейдемо до положень, які, на наш погляд, вимагають внесення

певних змін у вказану модель із тим щоб отримати додаткові результати аналізу

взаємозв’язку «праця – відпочинок» із урахуванням вітчизняної соціально-

економічної специфіки , а саме:

– якщо розглядати ситуацію, зображену відповідно до представленого

вище опису до рис. 4.1, в контексті сьогоднішнього стану рекреаційних

відносин в Україні як держави з транзитивною економікою та високим рівнем

тінізації соціально-економічних процесів, то на ній не відображена та частка

часу, що не фіксується у прямому взаємозв’язку з офіційними доходами

населення;

– аналогічно, рівень оподаткування доходів громадян, що наразі

актуальний в Україні, теоретично може бути змінений у бік, бажаний для

населення, тобто йдеться про ймовірне полегшення процесу оподаткування, а

не його ускладнення, як це відображено на рис. 4.1.
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Отже, відповідно до цих двох положень, відобразимо наступні зміни на

рис. 4.1:

– AB зміщуємо в A’B’, оскільки частина доходів населення не є

офіційними й, відповідно, витрати часу на працю офіційно не враховуються.

Відповідно, LL’ зміщується в LL’’. Одержуємо нові оптимізаційні точки, що

лежать на кривій байдужості U1
’: E0

’ та E1
’;

– водночас зменшуємо податкове навантаження: CD зміщується вправо

до C’D’. Одержуємо E2
’’ – точку перетину кривої байдужості U1

’’ та бюджетної

лінії LL’’’.

Проектуючи точки E0
’, E2

’’, E1
’ на вісь часу, одержуємо ситуацію, в якій

ефект заміщення перевищує ефект доходу (E0
’E1

’ > E0
’E2

’’),  як і в початковій

постановці моделі (E0E1 > E0E2). Проте навіть за умови зниження податків

(CD Þ C’D’) спостерігаємо ситуацію, коли населення відпочиває менше, ніж в

умовах розвиненої економіки: O’H2
’’ < OH2,  а працює більше: H2

’’B’ > H2B; при

тому, що офіційно працює менше на величину BB’, з якої не сплачуються

податки. Проте згідно з оптимістичним прогнозом, із часом за умови виходу

економіки з тіні (у загальному вигляді: перехід від транзитивного до

розвиненого стану) одержимо офіційний режим роботи, в якому при збереженні

податків на запропонованому більш вигідному для населення рівні врешті

встановиться співвідношення відпочинку та праці таке, що відповідає

принципам сталого розвитку суспільства та умовам здорового життя.

Доцільним є також окремий розгляд (у рамках аналізу наслідків існуючої

регуляторної політики в ринковому просторі рекреаційних послуг) динаміки та

розподілу структурних показників діяльності суб’єктів господарювання за

рекреаційним видом економічної діяльності в Україні (табл. 4.1, 4.2, табл. Г.1 –

Г.10 додатку Г), а також у регіональному розрізі – табл. Б.5, Б.6 додатку Б. При

цьому для порівняння рекреації (у статистичних традиціях – розглядається

разом із мистецтвом, спортом і розвагами: по суті, спорт і розваги мають пряме,

а мистецтво – опосередковане відношення власне до рекреації в її широкому

розумінні) як галузі сфери послуг із іншою пов’язаною з рекреаційною галуззю,
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– в таблицях нижче наявна інформація, що висвітлює також показники

функціонування галузі охорони здоров’я.

Таблиця 4.1
Кількість суб’єктів господарювання та зайнятих працівників у рекреаційній

галузі та галузі охорони здоров’я  в Україні, 2010–2015 рр., тис.
Кількість суб’єктів

господарювання
Кількість зайнятих працівників

у тому числі, % у тому числі, %

Вид
діяльності

Рік

усього,
тис. підприємства ФОП

усього,
тис. підприємства ФОП

2010 2184,1 17,4 82,6 11000,5  74,4 25,6
2011 1701,8 22,1 77,9 10393,5  77,2 22,8
2012 1600,3 22,8 77,2 10198,8  77,7 22,3
2013 1722,3 22,8 77,2 9965,1 76,7 23,3
2014 1932,3 17,7 82,3 9008,3 72,3 27,7

Усього*

2015 1974,4 17,4 82,6 8475,0 73,0 27,0
2010 18,2 25,7 74,3 112,1 81,5 18,5
2011 16,5 29,7 70,3 113,6 82,7 17,3
2012 16,5 28,1 71,9 114,3 82,5 17,5
2013 18,0 27,2 72,8 109,6 80,8 19,2
2014 21,1 19,4 80,6 92,3 73,4 26,6

Охорона
здоров’я та
надання
соціальної
допомоги

2015 21,7 19,9 80,1 109,7 78,2 21,8
2010 11,9 17,5 82,5 42,5 67,1 32,9
2011 9,7 22,9 77,1 44,0 72,5 27,5
2012 9,2 21,9 78,1 49,6 74,0 26,0
2013 11,6 20,1 79,9 51,8 68,8 31,2
2014 13,5 14,4 85,6 47,8 65,3 34,7

Мистецтво,
спорт,
розваги та
відпочинок

2015 14,9 14,1 85,9 48,6 63,9 36,1
*Без урахування результатів діяльності бюджетних установ
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Так, спостерігається позитивна тенденція до підвищення показників

кількості суб’єктів господарювання (з 11,9 тис. в 2010 році – до 14,9 тис. у 2015

році) та кількості зайнятих на підприємствах галузі працівників (42,5 тис. –

2010 рік; 48,6 тис. – 2015 рік). При цьому зростає малий бізнес: фізичних осіб-

підприємців у 2010 році було 82,5 %, у 2015 році – 85,9 %. Аналогічна загалом

ситуація з порівняною галуззю охорони здоров’я. Відповідно, можна зробити

попередній висновок про те, що сфера послуг, як це і характерно для економіки

транзитивного характеру, поступово набирає обертів. Проте, темпи зростання,

зокрема, рекреаційної галузі, на наш погляд, недостатньо високі; особливо,

http://www.ukrstat.gov.ua/
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якщо поглянути на показники обсягу реалізованих послуг: 6932,5 тис. грн у

2015 році  проти 3359,1 тис. грн  – у 2015 р.,  але 9231,5 тис. грн –  у середньому

Таблиця 4.2
Кількість найманих працівників і обсяг реалізованої продукції у рекреаційній

галузі та галузі охорони здоров’я в Україні, 2010–2015 рр., тис.
Кількість найманих працівників Обсяг реалізованих товарів і

послуг
у тому числі, % у тому числі, %

Вид
діяльності

Рік

усього,
тис. підприємства ФОП

усього,
тис. підприємства ФОП

2010 9073,6 88,9 11,1  3692554,4 93,8 6,2
2011 8986,9 88,4 11,6  4302627,2 95,1 4,9
2012 8861,5 88,2 11,8  4563794,8 94,4 5,6
2013 8515,4 88,3 11,7  4437326,1 93,6 6,4
2014 7311,6 87,6 12,4  4608978,1 93,7 6,3

Усього*

2015 6721,2 90,2 9,8 5530713,9 92,8 7,2
2010 97,3 92,7 7,3 7663,6 85,1 14,9
2011 100,9 92,1 7,9 8507,8 85,3 14,7
2012 100,3 91,9 8,1 9873,4 85,0 15,0
2013 95,4 91,7 8,3 10881,7 84,5 15,5
2014 74,3 89,9 10,1  9356,2 80,3 19,7

Охорона
здоров’я та
надання
соціальної
допомоги

2015 91,2 92,9 7,1 12857,4 81,2 18,8
2010 32,4 87,0 13,0  3359,1 83,1 16,9
2011 36,2 87,0 13,0  5018,4 86,9 13,1
2012 41,7 86,4 13,6  9032,6 87,6 12,4
2013 41,9 83,6 16,4  13956,9 89,8 10,2
2014 35,6 86,0 14,0  17089,7 91,3 8,7

Мистецтво,
спорт,
розваги та
відпочинок

2015 35,0 86,5 13,5  6932,5 71,7 28,3
*Без урахування результатів діяльності бюджетних установ
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Аналіз динаміки основних фінансових показників функціонування

підприємств рекреаційної галузі (табл. 4.3–4.5), зокрема, оборотності активів,

рівня рентабельності тощо, загалом свідчить про певне її пожвавлення тільки в

2015 році.

Загалом порівняння рекреаційної галузі, передусім, із галуззю охорони

здоров’я ґрунтується на тому, що вони мають тісний взаємозв’язок: обидві

переслідують спільну соціально-економічну мету – надання послуг індивідам і

населенню в цілому з оздоровлення, лікування та превентивної роботи щодо

підготовки людського організму до стресових умов зовнішнього середовища, в

якому він існує, функціонує та набуває розвитку.

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 4.3
Структура балансу підприємств у рекреаційній галузі та галузі охорони

здоров’я  в Україні, 2012–2015 рр., на кінець року, %
Актив ПасивРік

необоротні
активи

оборотні
активи

необоротні
активи та
групи
вибуття

власний
капітал

довгострокові
зобов’язання і
забезпечення

поточні
зобов’язання
і
забезпечення

Усього*

2012 45,3 54,7 0,0 35,2 18,6 46,2
2013 46,2 53,7 0,1 34,2 18,7 47,1
2014 45,3 54,6 0,1 24,7 22,7 52,6
2015 49,2 50,7 0,1 28,6 20,7 50,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
2012 79,1 20,9 0,0 47,7 23,6 28,7
2013 75,6 24,4 0,0 45,2 22,6 32,2
2014 73,7 26,3 0,0 29,7 31,8 38,5
2015 73,3 26,6 0,0 29,8 34,0 36,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2012 81,7 18,3 0,0 29,4 36,8 33,8
2013 75,9 24,1 0,0 34,0 26,6 39,4
2014 78,7 21,3 0,0 34,3 30,2 35,5
2015 75,7 24,3 0,0 30,8 32,6 36,6

*Без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця 4.4
Фінансові результати до оподаткування у рекреаційній галузі та галузі охорони

здоров’я в Україні, 2010–2015 рр., млн грн
Підприємства, які одержали

прибуток
Підприємства, які одержали

збиток
Рік Фінансовий

результат
(сальдо) відсотків до

загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

відсотків до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

1 2 3 4 5 6

Усього*

2010 58334,0 59,0 212008,6 41,0 153674,6
2011 122210,0 65,1 272726,2 34,9 150516,2
2012 101884,7 64,5 277938,5 35,5 176053,8
2013 29283,2 65,9 234513,7 34,1 205230,5
2014 −523587,0 66,3 334517,3 33,7 858104,3
2015 −340100,3 73,7 475201,8 26,3 815302,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
2010 9,8 60,7 406,5 39,3 396,7
2011 –119,8 61,3 388,8 38,7 508,6
2012 30,5 62,7 416,8 37,3 386,3

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Продовження табл. 4.4
1 2 3 4 5 6

2013 –31,9 64,7 525,3 35,3 557,2
2014 −1111,0 64,7 377,5 35,3 1488,5
2015 −967,8 69,7 546,1 30,3 1513,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2010 –1784,6 51,3 248,2 48,7 2032,8
2011 –1706,2 56,2 317,0 43,8 2023,2
2012 –2280,4 54,3 354,6 45,7 2635,0
2013 –1280,4 57,3 571,7 42,7 1852,1
2014 −2911,4 55,6 1415,8 44,4 4327,2
2015 −3319,7 62,8 109,6 37,2 3429,3

*Без урахування результатів діяльності бюджетних установ
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця 4.5
Рентабельність операційної діяльності у рекреаційній галузі та галузі охорони

здоров’я в Україні, 2010–2015 рр., %
Рівень рентабельності (збитковості)Вид діяльності

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Усього 4,0 5,9 5,0 3,9 –4,1 1,0
Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

4,0 2,6 2,7 3,1 –3,7 −0,6

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок

–26,9 –24,4 –17,6 –8,0 –11,8 −24,8

*Без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

У цілому, на наш погляд, доцільне підвищення ролі регуляторної

політики у вітчизняній рекреаційній галузі, проте не за рахунок упровадження

жорстких адміністративних заходів, а шляхом створення позитивних

економічних мотиваторів і загалом більш широкої підтримки підприємницької

рекреаційної (що включає власне відпочинок, а також частково спорт, розваги

та мистецтво) та пов’язаних із нею інших видів соціально-економічної

діяльності, а саме: санаторно-курортної (іноді розглядається в складі

рекреаційної) діяльності, туризму, готельно-ресторанного господарства,

(сильний взаємозв’язок); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги,

сільського, лісового та рибного господарства (тісний взаємозв’язок) тощо.

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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4.2 Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів функціонування

рекреаційної галузі

Аналіз концептуальних, програмних і законодавчих документів, які

відображають національно-економічні тенденції в галузі відпочинку, туризму,

оздоровчо-лікувальної діяльності й аспектів спортивного життя населення

України доводить, що саме рекреація (як процес відновлення, передусім, через

відпочинок) не одержала належної уваги та, відповідно, розглядається як щось

другорядне, поряд із іншими соціально-економічними галузями. Йдеться,

насамперед, про Закони України «Про туризм» [217], «Про курорти» [213],

«Про фізичну культуру і спорт» [218]: окремий законопроект про рекреацію

відсутній; у перерахованих законах рекреація представлена переважно як

адитивний чинник до туризму та курортів, чим применшується, принаймні, її

медико-відновлювальна функція. При цьому беззаперечним є те, що туризм,

дійсно, є одним із головних чинників економічного розвитку, про що свідчить,

зокрема, проголошення поточного 2017 року роком туризму в світі та, зокрема,

в Україні. В свою чергу рекреація є хоч і пов’язаною в більшості випадків із

туризмом, проте самодостатньою галуззю та більш широко – соціально-

економічною та природно-екологічною сферою, що й із погляду економіки має

велике значення для суспільства, що повинно знаходити своє відображення,

передусім, у питанні інвестування в туристично-рекреаційну діяльність, що,

зокрема, досліджується в роботах [5; 37; 208] та ін.

Питання рекреації в їх широкому розумінні у взаємозв’язку з іншими

соціально-економічними процесами, зокрема, щодо людського розвитку в

Україні розкриті в роботах таких відомих вітчизняних економістів, як

О. І. Амоша [253], Б. В. Буркинський [31], В. М. Геєць [44], Б. М. Данилишин

[61], Е. М. Лібанова [134], В. К. Мамутов [232], Ю. Ю. Туниця [277] та ін.

Окремим аспектам рекреації, зокрема, питанням регулювання рекреаційної

діяльності присвячені роботи [18; 96; 98; 152; 247; 252; 256; 283; 392; 466]

тощо. Так, Ю. О. Солодовник у роботі [252] обґрунтовує значущість впливу та
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пропонує напрямки державного регулювання рекреаційної сфери.

О. П. Слюсарчук у роботі [247] обґрунтовує економічні, екологічні та соціальні

наслідки державного управління рекреаційною сферою. В статті М. В. Ільїної

[98] наводяться чинники правового регулювання екологічної безпеки

вітчизняної туристично-рекреаційної діяльності. І. О. Ілляшенко та

В. І. Яблонська [96] визначають детермінанти соціально-економічної

ефективності використання рекреаційних ресурсів. У роботі [256], де авторами

є Н. С. Станасюк і Л. І. Дяченко, обґрунтовується думка про те, що «в сучасних

умовах регулювання регіонального ринку рекреаційних послуг має

здійснюватися шляхом поєднання державних та ринкових регуляторів».

Н. В. Ушенко та С. Е. Бекірова в роботі [283] наводять ґрунтовну класифікацію

напрямів, шляхів і заходів економічного регулювання функціонування

санаторно-курортного комплексу на мікро- та макрорівнях. У роботі [393]

Х. Р. Холл (H. R. Hall), К. Маккарті (C. McCarty) та М. В. Кларк (M. W. Clark)

висвітлюють питання регуляційного захисту озер, які використовуються в

рекреаційних цілях. У роботі [466] Т. Г. Стівенс (T. H. Stevens), Т. А. Мор

(T. A. More) та М. Марковскі-Ліндсей (M. Markowski-Lindsay) проводять

економічний аналіз чинників, які спричинили зниження числа відвідувань

національних парків, із тим, щоб обґрунтувати подальші регулятивні дії для

забезпечення стабільного функціонування даних парків як рекреаційних

об’єктів. В роботі С. Е. Бекірової [18] проводиться аналіз складових механізму

регулювання розвитку рекреаційного комплексу України. В монографії

Ю. М. Харазішвілі, В. І. Ляшенка, Л. Л. Шамілевої, Ю. І. Жихаревої [152]

обґрунтовуються сценарії сталого розвитку в середньостроковій перспективі на

територіальному рівні; при цьому в якості одного з основних напрямків

зазначено еколого-рекреаційний розвиток, що поєднує рекреаційно-туристичну

та екологічну складові.

В той же час питання прогнозування рекреаційного розвитку потребують

подальшого удосконалення. Зокрема, йдеться про доцільність комплексного

врахування при обґрунтуванні форсайт-прогнозів розвитку рекреації чинників її
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програмування та регулювання як функцій державного управління на рівні

національної економіки. Така доцільність пояснюється тим, що в умовах

перманентної економічної кризи прогнозування, що здійснюється на коротко-

або середньострокову перспективу, має максимально враховувати

забезпеченість отримання прогностичних результатів, що можливо лише за

умови відповідного державного втручання, проте при збереженні нормального

функціонування ринку рекреаційних послуг.

Отже, ми говоримо про обґрунтування та розробку напрямів та

інструментарію програмування та регулювання рекреаційної діяльності як

чинників її прогнозування в системі управління національною економікою.

Поряд із питанням створення передумов для передбачення перспектив і

підвищення ролі рекреації та процесів управління нею, постають два важливі,

на наш погляд, питання, що стосуються безпосередньо прогнозування

рекреаційного розвитку. По-перше, йдеться про необхідність урахування різних

аспектів, які пов’язані з економічною стороною рекреації в контексті концепції

сталого розвитку. На нашу думку, це можливо за умови застосування

рівноважного підходу.

Інвестування рекреаційної галузі в Україні протягом 2010–2015 років

практично відсутнє в абсолютному значенні, а також у відносному – у

порівнянні з галузями виробничої сфери (табл. 4.6). Як бачимо, на сферу

послуг, до якої відноситься рекреаційна галузь, приходиться в середньому лише

третина інвестицій і, зокрема, на рекреацію – мізерні капітальні вкладення, що

не перевищують одного відсотка. (Розлогіше – в табл. Д.1–Д.3 додатку Д).

Одним із головних чинників, який пояснює низьку активність інвесторів, а

також відсутність широкої національної програми інвестування рекреації, є

недосконалість механізму розподілу інвестиційних ресурсів, яка в свою чергу

пов’язана зі стохастичністю трансформаційних процесів у рекреаційній галузі

та незрівноваженістю поведінки відповідних регуляторних органів держави.

Модель динаміки рекреаційної галузі в загальному вигляді (на основі

рекомендацій у роботах [95; 153, с. 248–253; 359]) можна представити
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наступним чином, а саме в рамках трьох етапів: функціонування рекреаційної

галузі, поведінка регуляторних органів щодо суб’єктів рекреаційного бізнесу,

розподіл інвестиційних рекреаційних ресурсів. (Інформація, релевантна

рекреаційній діяльності, в рамках даної моделі може включати дані й за іншими

видами ресурсів окрім інвестицій; наприклад, у табл. 4.7).

Таблиця 4.6
Відсоток інвестицій в рекреацію в Україні в структурі видів економічної

діяльності, на кінець 2015 року
Обсяг інвестицій у фактичних цінах, млрд грн*,

у %**, за рокамиСфера / вид економічної
діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сфера послуг,
в тому числі:

76,411*

40,42**
101,853

39,18
106,502

36,26
77,698

29,02
59,529

27,13
81,686

29,91
Рекреація (також спорт,
розваги, мистецтво)

1,004
0,53

1,520
0,58

2,846
0,97

2,640
0,99

0,509
0,23

1,044
0,38

Охорона здоров’я
(також надання соц.
допомоги)

2,295
1,21

2,425
0,93

3,111
1,06

2,157
0,81

1,224
0,56

2,367
0,87

Інші галузі (транспорт,
торгівля, фінанси та ін.)

73,112
38,68

97,908
37,67

100,545
34,23

72,901
27,22

57,796
26,34

78,275
28,66

Сфера виробництва,
в тому числі:

112,650
59,58

158,079
60,82

187,190
63,74

190,030
70,98

159,891
72,87

191,430
70,09

Промисловість 56,725
30,00

89,146
34,30

103,473
35,23

105,594
39,44

86,242
39,30

87,656
32,09

Інші галузі (сільське г-
во, будівництво та ін.)

55,925
29,58

68,933
26,52

83,717
28,51

84,436
31,54

73,649
33,57

103,774
38,00

Усього 189,061
100,00

259,932
100,00

293,692
100,00

267,728
100,00

219,420
100,00

273,116
100,00

Джерело: складено на основі матеріалів Державної служби статистики України
http://www.ukrstat.gov.ua/ [66], зокрема, збірника «Україна у цифрах» [281, с. 186]

Таблиця 4.7
Показники динаміки основних засобів у рекреаційній сфері діяльності

Показники 2013 2014
Основні засоби за видами економічної діяльності,
у фактичних цінах на кінець року; млн грн

24684  23038

Індекси основних засобів за видами економічної діяльності,
відсотків до попереднього року 103,8  103,0

Введення в дію нових основних засобів за видами економічної
діяльності, у фактичних цінах; млн грн 1519 528

Ступінь зносу основних засобів за видами економічної діяльності, % 31,7 30,8
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Функціонування галузі. Розглянемо рекреаційну галузь у певних

територіальних межах (усієї країни, декількох регіонів, одного регіону, окремо

заданої території тощо) як соціально-економічну систему, до складу якої

входить N рекреаційних підприємств, динамічний стан кожного з яких

(стійкість, стабільний розвиток, виживання тощо) позначимо через вектор ri.

Складемо систему диференційних рівнянь:

),),(,,( iiiiiii umuvfr x=& (4.1)

де і = 1, … , N;

vi(t) – державні та / або зовнішні фінансові інвестиції i-му рекреаційному

підприємству, спрямування яких здійснюється координаційно за конкурсом

проектів розвитку рекреації, млн грн.;

(vi,  …  , vN)ÎGv – обсяг фінансових інвестицій, обмежений на момент

здійснення конкурсу величиною Gv, млн грн;

ui – вектор управління рекреаційного підприємства (набір управлінських

організаційно-економічних, адміністративних і соціально-психологічних

інструментів), ui Î Ruі, де Ruі – управлінський потенціал і-го рекреаційного

підприємства (здатність провадити ефективний менеджмент, використовуючи

людський і соціальний потенціали персоналу, а також здійснюючи можливий

вплив на зовнішні обмеження);

mi(ui) – стимули, що мотивують і-е рекреаційне підприємство до

соціально та екологічно зрівноваженої діяльності (наприклад, пільгове

оподаткування, безвідсоткове кредитування тощо), {mi(ui), … , mN(uN)} Î Gm, де

Gm – обмеження бюджету держави, який може бути спрямований на

стимулювання зрівноваженої рекреації;

xi(t) – деякі випадкові функції часу, що пояснюються, по-перше, впливом

людського чинника на протікання будь-яких соціально-економічних процесів,

особливо таких як рекреація, де соціальна складова має високу вагомість. По-

друге, багаторівневістю здіснення рекреаційних процесів та управління ними, а

також асиметрією релевантної інформації. По-третє, нестабільністю та
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наявністю кризових явищ у розвитку макроекономіки, політики, міжнародних

відносин тощо, які можуть мати щонайменше опосередкований, а іноді й

прямий вплив на функціонування рекреаційної галузі національної економіки.

Рівні інформованості держави та підприємств рекреаційної галузі щодо

величин xi(t) різні, отже xi Î Ri, де Ri – обсяг інформації про слабкі та сильні

сторони, можливості та загрози своєї діяльності, якою володіє і-е рекреаційне

підприємство; xi Î Gi, де Gi – обсяг усієї рекреаційно релевантної інформації,

якою володіє відповідний державний орган. Зрозуміло, що Ri ¹ Gi.

Враховуючи вищенаведене, суб’єкт рекреаційного бізнесу буде таким

чином керувати своєю діяльністю, в тому числі реагуючи на вплив збоку

держави, щоб максимізувати функціонал [451]:

ò ¶=
iT

iiiiiiii ttumvurFJ
0

.),),(,,,( x (4.2)

Рівняння (4.2) є задачею оптимального управління. При цьому операція Fi

над xI може бути апроксимованою операцією математичного очікування чи

операцією мінімізації, тобто:

).,),(,,,(min tumvurFF iiiiiiRi
ii

x
x

)

Î
= (4.3)

Поведінка регуляторних органів. Регуляторні органи, виходячи з

вищенаведених обмежень, мають наступні можливості впливати на окремі

рекреаційні підприємства та галузь у цілому:

– розподіляти інвестиції vi в межах їх загального обсягу Gv;

– формувати мотиваційний механізм та окремі мотиваційні інструменти,

що відображається в характері функцій mi(ui);

– визначати структуру та силу впливів на управлінські можливості

суб’єктів рекреаційного бізнесу Ruі.

Відповідно, цільову функцію регуляторних органів стосовно

функціонування рекреаційної галузі можна записати в наступному вигляді:
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За умови прозорої регуляторної політики величини ri та ui будуть деякими

операторами від vi(t), mi та xi, тобто

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

111
** ò ¶=

T

NNN ttmmvvFJ xx (4.5)

В рівнянні (4.5), як і в попередніх рівняннях (4.1–4.4) присутній

випадковий чинник xi, оскільки рекреація як соціально-економічний процес не

може бути повністю керованою, особливо в умовах транзитивності, посиленої

масштабними кризовими явищами практично в усіх сторонах життя

суспільства. Необхідна апроксимація стохастичного чинника до чинника

детермінованого: слід певним чином регламентувати правило формалізації

параметра xi. Так, згідно з принципом форсайтингового прогнозування

(позначимо як П), ми можемо припустити можливість оптимізації державного

регулювання та посилення координації сумісних дій держави та рекреаційного

бізнесу, наприклад, у формі державно-приватного партнерства тощо.

Відповідно, виникає певна можливість математизувати стохастичний чинник у

представлених вище рівняннях, наприклад, за допомогою операції

математичного очікування чи операції мінімізації (за аналогією з

рівнянням 4.3). Тоді функціонал (4.5) можна записати у наступному вигляді:
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0
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(4.6)

Розподіл інвестиційних рекреаційних ресурсів. За умови відносного

усунення чинника випадковості в процесі прийняття рішень регулятивними

органами (в умовах колегіального обговорення та загалом проведення

відкритих конкурсів) щодо розподілу фінансових інвестиційних ресурсів поміж

підприємств рекреаційної галузі, що планують реалізовувати соціально

орієнтовані та водночас економічно ефективні проекти, – цільова функція
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роботи рекреаційної галузі (відповідно до концепції сталого розвитку в Україні)

зводиться до визначення вектора та здійснення ефективного менеджменту ui(t)

і, відповідно, виглядає у формі першого рівняння (друге рівняння є обмеженням

цільової функції) у наступній системі:
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Зупинимось окремо на питанні конфліктності, що може виникнути при

розподілі ресурсів і неузгодженості інтересів осіб, які діють у рекреаційній

сфері.

Рекреація є соціально-економічним явищем, невід’ємною

характеристикою якого є «енвайронментальний» зв’язок з навколишніми

природним і штучно створеним середовищами (рис. 4.2, зліва, – на основі

рекомендацій в роботі [473, с. 1–3]). Інтегральним чинником аналізу всіх видів

середовища є його соціальна складова, в тому сенсі, що важливе не тільки

довкілля як таке, а як воно сприймається суспільством та індивідом.

Рис. 4.2. Роль економіки в балансуванні взаємозв’язку між довкіллям і
рекреацією. Конфлікт між рекреантами, що здійснюють вибір, довкіллям

(рекреаційним середовищем) і економікою рекреації
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Рекреація є сферою відновлення сил людини [150, с. 10–11]. В цьому

полягає її основне соціальне значення та роль у формуванні суспільних

відносин. Проте наразі такий підхід, що домінував у наукових колах України

майже до кінця минулого століття, не враховує той факт, що рекреація та

пов’язані з нею відпочинок за межами дому і туризм доступні, як правило,

суб’єктам, потреби яких формують платоспроможний попит на відповідні

послуги, а це близько 5–10% населення. При цьому часто рекреація

розглядається як сфера і спосіб витрачання часу не залежно від необхідності

відновлення сил людини. Тобто заходи та об’єкти, історично створені саме для

відновлення сил, у сучасному суспільстві виконують роль задоволення

вторинних, часто надмірних потреб, пов’язаних із своєрідними хобі, бажаннями

підкреслити свій соціальний статус, новими «традиціями» (наприклад, хоча би

раз на рік відвідувати Туреччину чи Єгипет) тощо. Зрозуміло, що в специфічній

сфері рекреаційного лікування ситуація дещо інша в плані деформації потреб і

послуг, проте вона є аналогічною в плані платоспроможності населення на ці

послуги. Загалом йдеться про те, що взаємозв’язок «затрачені зусилля в

економіці – необхідність відновлення сил» на практиці є порушеним. Багато

форм рекреаційної діяльності, особливо, тих, які пов’язані з послугами так

званої «підвищеної комфортності» недоступні більшій частині населення, яке

саме й формує людський капітал країни та потребує відновлення затрачених

сил із тим, щоб на високому рівні підтримувати стабільність працездатності та

мати потенціал для підвищення продуктивності праці.

Отже, економічні аспекти рекреаційної діяльності в сучасній

інтерпретації суттєво змінюють її початковий соціальний характер.

Специфічною формою протиріч між потребами в рекреаційних послугах, в

основі яких лежить використання природних ресурсів, пляжів, водойм, лісів

тощо, та обмеженими природними рекреаційними ресурсами, є екологічні

рекреаційні конфлікти.

Загалом конфлікти у сфері рекреаційної діяльності (рис. 4.2, справа)

можуть бути спричинені такими чинниками:
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– економіка поряд із її головним завданням балансування потреб і

ресурсів, є першопричиною (у формі «робота») збільшення рекреаційних

потреб, що не завжди знаходить адекватне відображення в доступі до

рекреаційних ресурсів і можливостях повноцінного відновлення сил;

– у сучасному індустріалізованому світі поширені протиріччя між

економічним простором і рекреаційним середовищем; зокрема, це стосується й

природних ресурсів;

– приватна власність, що є основою економічних відносин, не повинна

бути об’єктом зловживань у відношенні до рекреаційних, насамперед, особливо

цінних земель;

– диференціація платоспроможного попиту в різних сегментах ринку

рекреантів не повинна порушувати право людини на вибір форми та місця

відпочинку;

– суспільство має визначитися щодо вибору співвідношення між

рекреаційними та промислово-виробничими пріоритетами стратегічного

розвитку країни тощо.

Туристично-рекреаційна діяльність у контексті її культурних і

екологічних впливів може створювати серйозні проблеми для конкретних місць

призначення. Рішення в цій сфері, що приймаються окремими особами та

групами, впливають на спосіб життя та характер розвитку в місцевому,

національному та глобальному масштабах і часто можуть бути пов’язані з

виникненням і загостренням екологічних конфліктів. Численні приклади

підтверджують існування екологічних конфліктів внаслідок туристично-

рекреаційної діяльності: гори Непалу, тропічні ліси Індонезії, іспанське

узбережжя, Південний берег Криму тощо.

По мірі того, як туристично-рекреаційна діяльність продовжує

розвиватись і являти собою важливе джерело доходів для окремих осіб, груп і

країн, виникає необхідність більш структурованого та відповідального розгляду

відповідних питань щодо сталості та цілісності в місцях призначення. На

сьогоднішній день є багато прикладів того, як туризм і рекреація негативно
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відображаються на культурі та навколишньому середовищі конкретних місць

призначення в різних країнах.

Технологічні зміни в контексті доступу до інформації відкрили світ для

багатьох потенційних туристів. Окрім того, колись ізольовані райони наразі є

популярними місцями відпочинку, а їхній розмірений спосіб життя змінився

назавжди. Очевидно, що поточні події в даній сфері вплинули на міжнародний і

національний туризм конкретних країн і регіонів.

Зміни в соціально-економічній структурі окремих міст, регіонів і навіть

країн можуть бути пов’язані безпосередньо з появою туризму та туристів.

Окрім того, біофізичне середовище може зазнавати нового і потенційного

антропогенного тиску з катастрофічними наслідками. В сучасному світі

культура і довкілля подібно магнітам притягують одночасно і бізнесменів-

розробників, і туристів-рекреантів.

Теоретичні передумови управління екологічними конфліктами в різних

соціально-економічних сферах достатньо повно розглянуті закордонною та

вітчизняною наукою. Вивченню окремих аспектів даної проблематики

присвячені праці О. Ф. Балацького та М. М. Петрушенка [16], С. М. Бобилєва і

В. М. Захарова [23] та багатьох інших вчених. При цьому поряд із питанням

про власне особливості конфлікт-менеджменту в системі взаємовідносин

«Людина – економіка – екологія», потребує більш детального дослідження

питання щодо управління конфліктними ситуаціями в окремих соціо-еколого-

економічних сферах, таких як туризм і рекреація.

Отже, необхідним є дослідження питань управління екологічними

конфліктами в сфері туристично-рекреаційної діяльності в контексті сталого

розвитку, а саме аналіз і узагальнення теоретичних передумов і принципів

управління екологічними конфліктами в соціально-економічній туристично-

рекреаційній сфері.

Якщо діяльність є комплексом суперечностей, то вона конфліктна за

своєю природою. Тому в її межах усім зацікавленим особам і сторонам

доводиться постійно займатися вирішенням і попередженням конфліктів.
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Особливо це актуально за часів кризи, в умовах нестабільного зовнішнього

середовища [186; 187; 189; 193; 312].

Взагалі конфлікт (від лат. conflictus – зіткнення протилежних інтересів,

поглядів [246, с. 359]) – крайнє загострення суперечностей, що призводить до

ускладнення чи гострої боротьби) – часто визначають як відсутність згоди між

двома або кількома сторонами, що можуть бути конкретними особами або

групами людей, а також внутрішній дискомфорт однієї людини. У вузькому

значенні конфлікт – безпосереднє зіткнення сторін. Екологічні конфлікти, на

наш погляд, можна визначити як конфлікти інтересів, які виникають внаслідок

використання природних ресурсів або користування довкілля одним суб’єктом,

що має негативні наслідки для навколишнього середовища або інших потреб

іншого суб’єкта або групи суб’єктів.

Перш ніж перейдемо безпосередньо до розгляду питань управління

конфліктними ситуаціями в сфері туризму та рекреації, розкриємо загальні

особливості конфлікт-менеджменту, зокрема, специфіку відповідного

організаційно-комунікаційного процесу, модель якого може бути покладена в

основу управління екологічними і пов’язаними із ними соціокультурними

конфліктами.

Отже, сучасний погляд на конфлікт полягає в тому, що в рамках

конкретних видів соціально-економічної діяльності, навіть із ефективним

управлінням, деякі конфлікти не тільки можливі, але й бажані. У багатьох

ситуаціях конфлікт допомагає виявити різноманітність поглядів, більшу

кількість альтернатив або проблем. Це робить процес прийняття управлінських

рішень більш ефективним, тобто сам конфлікт може бути функціональним і

конструктивним.

Відповідно до сучасної теорії конфлікт-менеджменту будь-який тип

конфлікту має свої причини. Найбільш поширеними з них є такі [148, с. 520–

522; 446]:

– обмеженість ресурсів;

– взаємозалежність завдань;
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– розбіжності в цілях;

– відмінності в уявленнях і цінностях;

– відмінності в манері поведінки та життєвому досвіді;

– незадовільні комунікації.

Наявність одного або кількох джерел конфлікту збільшує можливість

виникнення конфліктної ситуації у процесі управління. Однак навіть при

великій можливості виникнення конфлікту сторони можуть не забажати

реагувати так, щоб і надалі поглиблювати ситуацію. Розглянемо організаційно-

комунікаційну модель процесу управління конфліктами (побудовану на основі

рекомендацій у роботі [148, с. 171–175, 523–527]), яку можна застосувати в

контексті еколого-економічної туристично-рекреаційної діяльності (рис. 4.3)

[330].

Рис. 4.3. Організаційно-комунікаційна модель управління конфліктами в
контексті еколого-економічної туристично-рекреаційної діяльності
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що зі свого боку вплине на можливість майбутніх конфліктів у плані усунення

чи створення причин конфліктів. Зокрема, дисфункціональні наслідки, тобто

умови, які заважатимуть досягненню цілей тієї чи іншої зацікавленої сторони в

рамках певної діяльності, полягають переважно в такому:

– невдоволеність, поганий стан духу, зниження продуктивності;

– нижчий рівень співробітництва в майбутньому;

– відданість своїй групі й більша непродуктивна конкуренція з іншими

групами людей;

– уявлення про іншу групу чи людину як про «ворога»;

– переконаність, що свої власні цілі є позитивними і добрими, а цілі

іншої групи – негативними;

– згортання взаємодії і стосунків між конфліктуючими сторонами;

– збільшення ворожості між конфліктуючими сторонами в міру

зменшення взаємодії і стосунків;

– зміщення акценту: надання більшого значення «перемозі» в конфлікті,

ніж вирішенню реальної проблеми.

Конфлікт як процес також у спрощеному вигляді можна представити як

послідовність наступних чотирьох фаз: виникнення конфліктної ситуації;

інцидент (відкрита фаза конфлікту, що, як правило, призводить до його

загострення – ескалації); криза і розрив відносин (за аналогією зі стадією

«управління конфліктом» на рис. 4.3 – складається з конструктивного та

деструктивного етапів); повне закінчення конфлікту.

Виділяють кілька ефективних способів управління конфліктною

ситуацією, які поділяють на дві категорії: структурні та міжособистісні. До

структурних способів належать: роз’яснення вимог до діяльності, використання

координаційних та інтеграційних механізмів, установлення

загальноорганізаційних комплексних цілей і використання системи винагород.

До міжособистісних способів розв’язання конфліктів належать: ухиляння,

згладжування, примушення, компроміс та розв’язання проблеми.
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Роль менеджера у вирішенні конфліктів різних рівнів дуже важлива,

оскільки від вірного вибору методів управління конфліктами залежить кінцевий

результат, а від життєвого і професійного досвіду – вибір  напрямку його дій,

тобто варто загасити конфлікт чи навпаки його стимулювати.

Здійсненню ефективної комунікації в процесі конфлікт-менеджменту

перешкоджають такі чинники:

– фільтрація як наслідок конфлікту інтересів відправника та одержувача

повідомлення;

– вибіркове сприйняття: ступінь зацікавленості інформації визначає

характер її декодування;

– семантичні бар’єри: семантичне значення символу варіює в залежності

від його контексту, тобто однакові слова мають різне значення для різних

людей. Вік, освіта, культурне середовище – три найбільш важливих фактора,

які впливають на значення слів, що використовуються в процесі комунікації.

Горизонтальні комунікації між фахівцями одного профілю сприяють

виникненню їх власного жаргону, який незрозумілий іншим;

– поганий зворотний зв’язок;

– культурні відмінності між відправником і одержувачем інформації;

– інформаційні перенавантаження.

Методами протидії цим чинникам є такі:

– регулювання інформаційних потоків;

– удосконалення зворотного зв’язку;

– використання емпатії – здатності поставити себе на місце

співрозмовника;

– заохочення взаємної довіри;

– спрощення мови повідомлення;

– розвиток здібностей ефективно слухати.

Загалом ключовими чинниками формування організаційно-

комунікаційного процесу, представленого на рис. 4.3 у вигляді загальної схеми

рекомендацій щодо послідовності здійснення конфлікт-менеджменту в
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контексті еколого-економічної туристично-рекреаційної діяльності, є

середовище, ресурси та інтереси всіх сторін, зацікавлених в ефективності

вирішення будь-яких конфліктних ситуацій, пов’язаних із задоволенням

туристичних і рекреаційних потреб. При цьому на соціально-психологічному

рівні одним із основних принципів управління розвитком туристично-

рекреаційної діяльності є усвідомлення вразливості навколишнього природного

середовища.

В рамках управління туристично-рекреаційною діяльністю часто

приймаються рішення щодо таких локальних і регіональних проблем, що

характеризуються потенційною конфліктністю, як зайнятість, розвиток

інфраструктури, збереження природи і навіть культури. Проте наразі дана

діяльність внаслідок порушення відповідних організаційно-комунікаційних

процесів часто призводить до таких негативних наслідків, як забруднення

навколишнього середовища, вимушені пересування місцевих жителів,

порушення прав людини, несправедливі умови праці та рівень заробітної плати,

комерціалізація культури тощо.

Концепція сталого розвитку стимулює людей пильно стежити за

взаємозв’язками між різними типами розвитку, і відповідними економічними,

соціальними та екологічними наслідками. Дана концепція разом із концепцією

«культурної цілісності» є теоретичним базисом для розвитку туристично-

рекреаційної діяльності. Тільки-но люди об’єднуються, вони починають шукати

раціональні рішення. Взагалі взаємопов’язані між собою передумови сталого

розвитку та культурної цілісності такі:

– права людини та рівність;

– раціональне використання природних ресурсів;

– управління взаємозв’язками в системі «культура – довкілля»;

– участь місцевих громад;

– розподіл доходів;

– участь у прийнятті рішень;

– мир і демократія.
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Тенденція домінування широкомасштабної туристичної та рекреаційної

діяльності в структурі регіональної економіки спостерігається по всьому світу,

наприклад, у Коста-Риці, Белізі, Італійських Альпах, Єгипті, Іспанії, Балі, Кенії,

Марокко, Криму тощо. При цьому туризм часто загрожує руйнацією місцевим

традиційним засобам існування та самоврядуванню і може негативно вплинути

на структуру місцевої економіки, зокрема, на темпи розвитку промисловості,

транспорту і зв’язку.

Сучасні чинники впливу на туристично-рекреаційну діяльність такі [457]:

політична ситуація, а саме: валютна політика, стимулювання та

маркетинг туризму та рекреації, державна підтримка. Ці чинники можуть

здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на туристів і рекреантів і

туристично-рекреаційну галузь загалом;

культурні особливості, тобто ландшафтний краєвид, мистецтво, релігія,

свята, звичаї та традиції, мова і класова система. Всі ці чинники апелюють до

різних осіб і груп і породжують особливі просторові закономірності та

тенденції з плином часу;

економіка: туризм є важливим джерелом доходів і зайнятості, чим сприяє

підтриманню та розвитку багатьох місць призначення. Крім того, економічні

відносини також впливають на туристичні потоки та вибір маршрутів

мандрівниками та відпочиваючими;

екологічна сталість: часто в спробах отримати виключно фінансові

результати від туристично-рекреаційної діяльності, ігноруються негативні

наслідки для навколишнього культурного та природного середовища, а також

взаємопов’язані з ними впливи на соціальне та економічне життя у місцях

призначення;

клімат: погода та кліматичні умови є основними чинниками при

визначенні просторових моделей у рамках туристично-рекреаційної діяльності.

Більшість країн, що розвиваються, в тому числі й Україна, вже почали

використовувати туристично-рекреаційну діяльність як засіб підвищення

доходів і підтримання розвитку. При цьому поряд із позитивними зрушеннями
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відбуваються зміни в культурній цілісності та екологічних характеристиках у

цих країнах на рівні окремих регіонів чи місць призначення, такі як:

– піднімання економіки на локальному, регіональному та національному

рівнях;

– надання нових робочих місць для місцевих жителів;

– розширення контактів із іншими культурами;

– покращення інфраструктури: шляхів і транспорту, готелів і санаторіїв,

кортів і полів для гольфу тощо;

– поступове зникнення традиційної культури і середовища;

– розвиток небажаних видів туризму, наприклад, секс-туризму;

– зростання цін при незмінному рівні заробітної плати;

– знаходження місцевих пляжів у розпорядженні туристів і рекреантів;

– збереження злиднів і створення більш очевидної різниці між

неімущими та заможними.

Окрему увагу в рамках досліджуваної теми присвятимо екологічному

туризму.

За прогнозами, що наводяться в роботі [457] протягом наступного

десятиліття число прибічників екологічного туризму серед подорожуючих

збільшиться на 2 % (більш ніж 10 млн осіб), що, відповідно, надасть зростання

доходів від туризму у розмірі 7 % щорічно.

Наприклад, у Непалі наразі спостерігається бурхливий розвиток

пішохідного туризму (трекінгу), у Новій Зеландії – пригодницького туризму. У

Коста-Риці екологічний туризм почав розвиватися ще з 1990-го року. В цій

країні дві третини відвідувачів приваблюють її природні ресурси. Аналогічним

чином туристично-рекреаційна сфера Гондурасу та Кенії має своїм базисом

навколишнє природне середовище та природні ресурси.

 У Флориді в основі розвитку екологічного туризму знаходиться

усвідомлення шанобливого ставлення до природного і культурного

середовища. Державна політика в цьому регіоні спрямована на підтримку

сталого розвитку та уникнення негативних і руйнівних наслідків на навколишнє
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природне і культурне середовище. Темпи зростання екологічних напрямів

туристично-рекреаційної діяльності та пов’язані з ними доходи визнаються в

якості невід’ємної частини майбутнього економіки Флориди. З огляду на це

сталість і цілісність є одними з основних суттєвих ознак планування та

регулювання в сфері рекреації та туризму в цьому регіоні США.

У багатьох частинах світу екотуризм використовується як всеосяжний

термін, у змісті якого відсутні фундаментальні напрямки та межі визначення.

Ідея «зеленого», тобто екологічно безпечного, відтінку туризму часто

ігнорується, внаслідок чого туристично-рекреаційна діяльність продовжує

поширюватися та здійснювати антропогенний тиск на довкілля та культуру

місць призначення. Контролювати величезну світову туристично-рекреаційну

індустрію вкрай важко, і туроператори можуть функціонувати на свій розсуд у

багатьох країнах і регіонах практично без урахування інтересів місцевих громад

і екології.

Завдання державного управління в сфері рекреації та туризму – приймати

активну участь у розвитку сталої туристично-рекреаційної діяльності, особливо

у відношенні нашої культурної спадщини та навколишнього природного

середовища. Таке загальне розуміння політики та ролі держави у розвитку

туризму та рекреації не є рідкістю в багатьох країнах світу, таких як Австралія,

Скандинавські країни, Японія тощо. Складовими екологічного туризму в цих

країнах є такі:

– природне середовище та природні ресурси як об’єкти місць

призначення;

– відвідувачі;

– інтерес до довкілля;

– бажання вчитися дбайливому ставленню до природи;

– визнання, розуміння та охорона навколишнього природного

середовища;

– сприяння збереженню якості довкілля.

В свою чергу елементами стратегії розвитку екологічного туризму є такі:
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– надання пільг місцевим громадам;

– якісний екологічний туристично-рекреаційний продукт і його

просування;

– екологічні стандарти;

– далекоглядна політика та ефективне регулювання тощо.

В результаті аналізу та узагальнення загальних принципів, соціальних,

еколого-економічних і організаційно-комунікаційних підходів конфлікт-

менеджменту в туристично-рекреаційній сфері в контексті концепцій сталого

розвитку та культурної цілісності можна зробити наступні висновки.

Управління соціокультурними та екологічними чинниками туристично-

рекреаційної діяльності, в контексті конструктивного вирішення можливих

конфліктних ситуацій, потребує співпраці окремих осіб, груп і політиків у

напряму сталого розвитку. Майбутнє рекреації та туризму прямо пов’язане з

такими питаннями [330]:

– належне ставлення рекреантів і туристів до природних ресурсів та

середовища;

– посилення співпраці в сфері та за рахунок рекреації та туризму;

– регулювання соціальних та екологічних змін, спричинених

туристично-рекреаційною діяльністю;

– управління даною сферою на систематичній і плановій основі;

– врахування інтересів громад і окремих осіб у процесі туристично-

рекреаційної діяльності.

Багато країн і регіонів мають настільки тісні взаємозв’язки з їхнім

навколишнім середовищем, що останнє відіграє роль невід’ємної частини їх

культурно-історичної спадщини і навіть релігії. Зміни у зв’язку з рекреацією та

туризмом можуть знищити гармонію в цих відносинах, а також вплинути на

саму основу життя. Сталість процесу туристично-рекреаційної, як і будь-якої

іншої масштабної соціально-економічної діяльності виходить за звичні рамки

економіки та біофізичних питань середовища. Ми маємо справу зі стилем і

спокоєм життя та культурною цілісністю. Тому так важливо за допомогою
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адекватних механізмів управління попередити, відновити та покращити стан

речей у процесі задоволення рекреаційних та інших потреб та інтересів. І в

ситуації виникнення екологічних конфліктів необхідно спрямовувати їх у русло

синергії всіх учасників туристично-рекреаційної діяльності.

4.3 Комплексний підхід до формування соціально-економічних

програм розвитку рекреації

Аналіз теоретико-методичних положень, присвячених соціально-

економічним питанням програмування як виду управлінської діяльності [35;

173, с. 55–58; 420; 459] дозволив узагальнити та вдосконалити підходи до

формування програм у поєднанні з функцією прогнозування розвитку рекреації

як галузі національної економіки та сфери задоволення потреб населення у

якісному відпочинку. При цьому програмування економічного розвитку

розглядається на рівні економіки всієї країни, її окремих територій і

адміністративно-територіальних одиниць, зокрема, у взаємозв’язку з

бюджетною політикою держави.

Окремо формуються програми загальнодержавного, регіонального та

галузевого рівня. При цьому орієнтуються на визначені цільові установки щодо

соціально-економічних розвитку (так званий програмно-цільовий підхід) із

урахуванням конкретного часового періоду, а також розробляється комплекс

організаційно-економічних заходів, спрямований на досягнення цих цілей. В

якості цільових установок можуть бути як завдання загальнонаціонального

рівня (наприклад, підвищення якісного рівня медичного обслуговування в

країні, чи то – створення сприятливих умов для широкого розвитку

підприємництва в сфері послуг і т. ін.), так і більш вузькі завдання, наприклад,

забезпечення безпеки продуктів харчування та рівня якості води в місцях

організованого відпочинку під час масових відпусток тощо.
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Важливо розуміти, що процеси програмування на кожному з етапів

становлення ринкових відносин мають свою специфіку: починаючи з

упровадження традиційних для планової економіки елементів директивного

планування, проте з чітко продуманою розробкою та реалізацією програм для

вирішення окремих соціально-економічних і організаційних завдань,

фінансування яких здійснюється за цільовим призначенням відповідним рівнем

державної влади. Потім можливе складання програм відповідно до значних

соціально-економічних проблем, фінансування яких поряд із бюджетними

джерелами включає надходження, можливі завдяки впровадженню податкових

і кредитних пільг для приватних підприємців, які беруть участь у здійсненні

програми.

Можливості вирішення проблем соціально-економічного розвитку за

допомогою формування та реалізації відповідних програм поступово повинні

розширюватися. У розробці комплексних програм розвитку економіки країни

необхідно спиратися на апробовану і загальноприйняту процедуру

застосування програмно-цільового підходу до вирішення соціально-

економічних проблем, яка ґрунтується на відповідних принципах розробки та

реалізації програм (принцип цілеспрямованості – направленість програмних

заходів на досягнення наперед заданих і кількісно визначених цільових

установок; принцип системності – розробка взаємопов’язаного набору заходів,

необхідних для ефективного досягнення технологічних, економічних,

організаційних, адміністративних, законодавчих та інших цілей, зв’язок цих

заходів з концептуальними положеннями розвитку країни і регіону; принцип

ресурсної забезпеченості, коли всі намічені заходи програми забезпечені

матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами; принцип пріоритетності –

визначення рангів важливості проблем при розробці та реалізації програм і

визначає послідовність виділення обмежених державних ресурсів, або надання

іншої підтримки з боку владних структур) і включає в себе наступні етапи [173,

с. 58–61]:

– виявлення проблеми;
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– аналіз обмежень, прогноз розвитку проблеми;

– постановка та формулювання основної  мети (основних цілей);

– аналіз соціально-економічної системи, в якій існує проблема;

– розробка альтернативних шляхів вирішення проблеми;

– вибір оптимального рішення на основі оцінки і відбору альтернатив;

– деталізація та уточнення відібраних альтернатив;

– перевірка ефективності рішення, розробка рекомендацій щодо

реалізації програми.

Фінансування конкретних програм і забезпечення їх іншими обмеженими

ресурсами вирішується за рекомендацією Міністерства економічного розвитку і

торгівлі України на основі проектів бюджетних заявок, ґрунтуючись на

результатах загальнодержавного прогнозу соціально-економічного розвитку та

проекту державного бюджету.

Також однією з форм реалізації програм соціально-економічного

розвитку країни є індикативне планування, за допомогою якого державні

органи влади забезпечують цілеспрямований вплив на національну економіку з

метою отримання намічених результатів. За своїм змістом індикативний план

узгоджується з макроекономічною політикою держави (як основний документ її

реалізації) і має рекомендаційний характер; його показники, а також принципи

контролю і мотивування виконання запланованих заходів доводяться до

суб’єктів господарювання.

Відповідно до стану виконання державних цільових програм [255] у 2015

році на пряме вирішення питань рекреації не була задіяна жодна програма.

Загальний плановий розподіл фінансування за спрямованістю такий:

– соціальні програми: 13 програм, 4,8 млрд грн;

– економічні програми: 11 програм, 181,6 млрд грн;

– екологічні програми: 6 програм, 7,9 млрд грн;

– інші програми: 8 програм, 3,1 млрд грн.

Соціально-економічний розвиток є комплексним процесом, який

потребує адекватних підходів математичного програмування. Рекреаційна
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галузь національної економіки зі свого боку не є виключенням; її дослідження

має трансдисциплінарний характер, особливо в контексті формування

комплексних програм її розвитку. Розглядаючи стани рівноваги в рекреаційній

діяльності, не обійтися без відповідних методів економіко-математичного

моделювання, зокрема, таких як лінійне (зокрема, в роботі [329]) та динамічне

програмування. В умовах нестабільного зовнішнього середовища, коли з більш-

менш високою вірогідністю можна прогнозувати та, відповідно, формувати

програми таких складних соціально-економічних явищ і процесів як рекреація,

в середньостроковому періоді, а також надаючи перевагу при цьому

покроковому аналізу можливості майбутніх організаційних заходів, – пріоритет

надається динамічному програмуванню зрівноваженого рекреаційного

розвитку.

Питання формування та реалізації комплексних соціально-економічних

програм розвитку країни та її окремих територій досліджувалися всесвітньо

відомими вченими, зокрема, Л. В. Канторовичем [103] та М. М. Моісеєвим

[153; 154]. Представники сучасної української економічної науки, що пов’язана

з рекреаційним програмуванням і моделюванням туристичної діяльності,

прогнозуванням соціально-економічного розвитку регіонів, оптимізаційними

механізмами розподілу природних ресурсів, – проводять детальний аналіз у

своїх дослідженнях, зокрема, Б. Т. Пушкар [227], С. Г. Светуньков,

І. С. Светуньков, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова [221] та інші. Моделювання та

прогнозування динамічної поведінки рекреантів представлені в роботі

іноземних вчених К. А. Беренклау (K. A. Baerenklau) та Б. Провенчера

(B. Provencher) [356]. Питання динамічної конкуренції в туризмі в роботі [377]

аналізують Дж. Лі (J. Li), В. Жанг (W. Zhang), Х. Сюй (H. Xu)  та Дж.  Цзян

(J. Jiang). У той же час питання економіко-математичного моделювання

рекреаційної рівноваги, відображеної в комплексних програмах, потребують

свого подальшого розвитку.

https://www.researchgate.net/researcher/12094497_Bill_Provencher
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Отже, виходячи з вищенаведеного, необхідно провести аналіз і

вдосконалити економіко-математичний базис формування комплексних

програм зрівноваженого розвитку рекреації.

За думкою М. М. Моісеєва [154, с. 196–198, 206–207], під програмою слід

розуміти сукупність заходів, що забезпечують досягнення кінцевих цілей

даного етапу соціально-економічного розвитку. При цьому важливо зрозуміти,

як формуються програми на вищому, національному рівні. Класифікація таких

програм наступна включає наступне: програми досягнення заданого рівня

споживання, програма соціального розвитку, програма охорони довкілля тощо.

При формуванні соціально-економічної програми поряд із її описом

необхідно з’ясувати можливості її реалізації, забезпечення необхідними

ресурсами, визначити терміни завершення тощо. Тому необхідними є моделі,

що в рамках комплексної програми описують функціонування та розвиток

різних галузей економіки; такі моделі є більш детальними, ніж моделі

прогнозування розвитку галузі.

Програмний метод – це цілісна система поглядів на управління

складними кібернетичними системами з багатьма суб’єктами, в тому числі й

економічними системами. Попереднє соціально-економічне прогнозування,

формування комплексної програми та планування на її основі повинні

завершуватися їх реалізацією, що неможливо без проектування спеціальних

механізмів реалізації.

На думку автора роботи [339], «динамічне програмування є надзвичайно

потужною алгоритмічною парадигмою оптимізації послідовних процесів

прийняття рішень, що має декомпозиційну природу». Порівняно з іншими

оптимізаційними підходами програмно-динамічний підхід забезпечує загальну

схему аналізу багатьох типів завдань, у тому числі щодо розвитку соціально-

економічних систем, зокрема, рекреаційних. Динамічне програмування поєднує

в собі об’єктивні та суб’єктивні риси математичних методів: алгоритмічна

схема динамічного програмування полягає в зануренні особи, що розв’язує

складне завдання, в параметризовану сукупність підзадач і їх подальше
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вирішення на основі використання принципу оптимальності Беллмана (Bellman

principle of optimality dynamic programming) [360].

В роботі [32, с. 25] наголошується на багатокритеріальній оптимізації в

рамках формування програми розвитку галузі, а також на суперечливості цілей,

зокрема «збільшення витрат на підвищення рівня життя (соціальна мета)

ускладнює досягнення фінансово-економічних цілей тощо».

Комплексна програма розвитку рекреаційної галузі в своїй основі має

дерево цілей даної галузі та національної економіки в цілому. При цьому

поняття цілі доповнюється поняттям критерію – «…вимоги, що визначає

правило однозначного вибору засобів досягнення цілі» [297, с. 102]. З погляду

системного аналізу таким критерієм може бути критерій функціонування,

показник ефективності, критерій оптимальності, цільова функція тощо.

Оскільки рекреаційна галузь є складною соціально-економічною системою, в

якій одночасно необхідне досягнення декількох цілей і зв’язки між окремими

цілями та засобами їх досягнення не є очевидними, – необхідне формування

комплексних програм, у яких уся складність управління рекреаційною

діяльності набуває певної форми, що спрощує прийняття управлінських рішень

у даній галузі. Критерій зі свого боку забезпечує те, щоб вектор, обраний для

досягнення конкретної мети підсистеми (рекреаційної галузі) не суперечив

загальній меті системи (національна економіка) та цілям інших підсистем (інші

галузі національного господарства: як сфери послуг, так і виробничої сфери). За

допомогою економічного критерію можна співвідносити вигоди для

суспільства від функціонування даної системи та витрати на її створення та

підтримання, тобто визначати економічну ефективність при виборі варіантів

досягнення мети.

Формулювання критеріїв для систем високого рангу, тобто

територіально-галузевих, міжгалузевих, кластерних систем, є непростим

завданням, тим більше, що воно може ускладнитися необхідністю додаткових

соціальних та інших критеріїв. Йдеться про комплекс критеріїв, у якому, проте,

можна виділяти головний чи два-три основних критерії та визначати ранги
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інших критеріїв, для доповнення цілей функціонування та розвитку

рекреаційної галузі національної економіки.

Процеси прийняття рішень в рекреаційній галузі, наслідки яких

розглядаються в середньостроковій перспективі, як правило, мають

багатокроковий характер. Відомо, що математичний апарат, адекватний

необхідності прийняття саме таких рішень, пропонує метод динамічного

програмування (концепція динамічного програмування створена Р. Беллманом

[360]), що тісно перетинається з методом теорії оптимального управління

Л. Понтрягіна [198].

На основі рекомендацій, викладених у роботах [32; 103, с. 64–67; 153,

с. 182–185; 154, с. 196–206; 198; 360, с. 65–76], ми пропонуємо формувати

комплексну програму зрівноваженого розвитку рекреації на основі принципу

оптимальності та, відповідно, метода динамічного програмування, в тому числі

у взаємозв’язку з методом оптимального управління, адаптованих до специфіки

соціально-економічних досліджень, а саме наступним чином.

Узагальнено таку програму можна представити як сукупність проектів

розвитку рекреації на середньостроковий період. Нехай потрібно відібрати такі

проекти, що мають спільну мету (збільшення прибутків галузі при наданні

населенню якісних рекреаційних послуг) і певні особливості соціально-

економічного розвитку рекреації, із загальним обсягом державних і приватних

фінансових інвестицій FI. Щоб це здійснити необхідно вирішити таку задачу

екстремального типу [447]:
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де FI – обсяг державних і приватних фінансових інвестицій, спрямованих

на розвиток рекреації в рамках комплексної соціально-економічної програми;

rpi – кількість проектів рекреаційного розвитку і-го типу;
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і – порядковий номер типу рекреаційного розвитку;

N – кількість типів проектів рекреаційного розвитку;

vi – обсяг інвестицій за проектом і-го типу рекреаційного розвитку;

kei – коефіцієнт зрівноваженості за і-м типом рекреаційного розвитку

(kei ≥ 1; kei = 1 – соціально орієнтований тип проекту; kei  максимально

віддалений від 1 – тип проекту, орієнтований на максимізацію фінансового

результату, без цілеспрямованого урахування соціального, культурного,

екологічного та інших чинників процесу задоволення рекреаційних потреб).

Схема вирішення даного завдання полягає в такому. По-перше,

розглядаємо проекти першого типу (і=1). Тоді максимальний обсяг інвестицій

за проектами 1-го типу визначається наступним чином [447]:
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де f1(FI) – функція фінансових інвестицій, спрямованих на розвиток

рекреації через впровадження проектів 1-го типу.

Оскільки rp1 £ FI / ke1, а для кожного максимуму необхідно rp1 взяти

якомога більшим, то rp1 = [FI / ke1] (вираз узятий у квадратних дужках [FI / ke1]

означає найбільше ціле число, не більше ніж FI / ke1) і f1(FI) = [FI / ke1]·v1.

Наступним кроком є розгляд проектів одночасно 1-го і 2-го типів (в

рамках даного дослідження ми поки що не надаємо конкретні назви типам

рекреаційного розвитку, наприклад, проекти соціально орієнтованого

рекреаційного розвитку, оскільки на даному етапі це не відіграє важливої ролі).

Максимальний обсяг інвестицій за проектами у даному випадку буде f2(FI).

Якщо проектів другого типу беремо rp2, то проектів першого типу (з огляду на

весь обсяг фінансових інвестицій, який, зрозуміло, весь час залишається

обмеженим ресурсом) можемо взяти не більше ніж FI – rp2·ke2. Таким чином,

максимальний обсяг інвестицій за проектами другого типу рівна f1(FI – rp2·ke2),

а загальний обсяг інвестицій за проектами в даному випадку буде rp2·v2+ f1(FI –
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 rp2·ke2). Необхідно визначити rp2. Величина f2(FI) як максимальний обсяг

інвестицій за проектами розвитку рекреації першого та другого типів,

визначається як максимум для всіх варіантів вибору rp2, а саме:

[ ]
{ }.)(max)( 22122/02
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За аналогією, здійснюючи покроковий аналіз максимізації функції обсягу

інвестування за проектами різних типів рекреаційного розвитку, через N кроків

отримаємо таке:
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де fN(FI) – максимальний обсяг інвестицій за проектами N типів;

rp2·v2 – обсяг інвестицій за проектом N-го типу;

fN-1(FI – rpN ·keN)  – максимальний обсяг інвестицій за проектами (N–1)-го

типу.

Із отриманих рекурентних співвідношень послідовно можна знайти

функції f1(FI), f2(FI), … fN-1(FI), fN(FI), а отже й чисельне вирішення задачі щодо

зрівноваженого розвитку рекреації в рамках комплексної соціально-

економічної програми. Крім того, додаткові результати аналізу можна отримати

при застосуванні методу лінійного програмування [103; 329].

На наш погляд, будь-яка комплексна програма соціально-економічного

розвитку поряд із власне традиційними аспектами програмування має

відображати також аспекти регуляторної політики, а також механізму розподілу

ресурсів і взаємозв’язок із структурно-організаційною складовою завдання, на

яку орієнтоване програмування. У випадку формування програм

зрівноваженого розвитку рекреації в контексті вищесказаного доцільно також

відобразити комплекс організаційно-економічних інструментів, необхідних для

реалізації запланованих заходів. Наприклад, йдеться про державно-приватне

партнерство чи надання безвідсоткових кредитів суб’єктам рекреаційного

бізнесу за інновації, пов’язані з наданням соціально та екологічно орієнтованих

послуг.
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Якщо розглядати загальні положення щодо поєднання економічної

сторони рекреаційної галузі з іншими її сторонами, що можуть надати вірогідні

фінансові вигоди переважно у довгостроковому періоді, то в основі

формування комплексних програм зрівноваженого рекреаційного розвитку слід

розглядати принципи індикативного планування як механізму координування

та узгодження інтересів держави та приватного бізнесу в середньостроковій

перспективі.

Як зазначає Б. В. Буркинський у роботі [30], «інвестиційний проект – це

інвестиційна акція, що передбачає вкладення певного кількості ресурсів, у тому

числі інтелектуальних, фінансових, матеріальних, людських для одержання

запланованого результату й досягнення певних цілей в обумовлений термін».

Також дається визначення інноваційного проекту як проекту, що спрямований

на такі дії, як:

– створення нових товарів і послуг;

– коригування (збільшення або зменшення) обсягу, номенклатури,

асортименту товарів і послуг;

– збільшення можливостей для учасників діяльності в рамках проекту;

– удосконалювання економічних і соціальних відносин між суб’єктами

господарської діяльності;

– розробка нових напрямів маркетингової діяльності тощо.

Автор вважає за доцільне запропонувати такі види діагностики інвестицій

в народногосподарські проекти: по-перше, експрес-діагностика: проводиться з

метою одержання певної кількості показників на основі достовірних

інформаційних даних. У контексті діагностики інвестицій в проекти, в яких

передбачено вплив на природні об’єкти, в тому числі рекреаційні, – йдеться про

попередній прогноз, тобто прогностичну оцінку динаміки змін основних

показників, які характеризують потенційний вплив на навколишнє природне

середовище: забруднення довкілля та використання ресурсів. Тому при

застосуванні експрес-діагностики інвестування в такі проекти, передусім,

необхідне проведення його економіко-екологічної атестації, а також SWOT-
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аналізу. Крім того, в залежності від методики формування індикаторів проекту,

можуть бути використані й інші методи, зокрема: коефіцієнтний, у якому

передбачено проведення розрахунків шляхом порівняння певних абсолютних

показників; індексний (одиничний індекс, пара індексів, індексний динамічний

ряд, агрегатні індекси тощо), який ураховує зміну стану об’єкту дослідження у

часі, а саме темпи зростання, темпи приросту та ін.).

Дослідження оціночних показників організаційно-економічної діяльності

в рамках певного проекту пов’язане з вибором в якості методичного підходу

поміж таких видів аналізу: динамічний (вивчення показників у динаміці, що, як

правило, відображає ретроспективу досліджуваного процесу у формі

динамічних рядів; порівняльний (співвідношення фактично досягнутого

значення показників за проектом з середнім за групою аналогічних проектів);

еталонний / нормативний (порівняння фактично досягнутих значень показників

із певним еталоном / нормативом); дисперсний (визначення відхилення одного

показника від іншого за певними проектно-релевантними ознаками);

кореляційно-регресивний (застосовується при визначенні тісноти

взаємозв’язків між залежною та незалежними параметрами /  факторами, що

визначають мету проекту).

По-друге, видова діагностика: полягає у дослідженні окремих

проблемних питань або проведенні локального аналізу різних варіантів

інвестування в проекти з урахуванням специфіки їх реалізації.

По-третє, комплексна діагностика – оцінка / аналіз сукупного впливу

інвестування в проекти на основі багаторівневих висновків про перспективи

галузево-територіального розвитку досліджуваної економічної діяльності.

Даний підхід до проведення діагностики проектів припускає проведення

комплексної прогностичної оцінки їх ефективності (економічної, соціальної,

організаційної, екологічної тощо).

По-четверте, системна діагностика – як продовження комплексної

діагностики, в межах якого розглядається багатокомпонентна та багаторівнева
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система управління інвестуванням у проекти, посилена результатами

проведення відповідних експертних оцінок проекту.

Автор роботи [338] Л. О. Шпак вважає, що в рамках єдиного туристично-

рекреаційного комплексу існує можливість застосування принципів планового

бюджетування та, відповідно, побудови ефективної схеми перерозподілу

фінансових потоків від надрентабельних секторів, таких як сфера розваг, до

менш рентабельних, наприклад, пансіонати чи бази відпочинку, з метою

сталого економічного розвитку всього рекреаційного комплексу.

Неможливо не погодитися з тим, що завдяки розробці подібної схеми та її

реалізації туристично-рекреаційний комплекс може не тільки забезпечити

потреби у відповідних послугах подорожуючих і рекреантів, а й місцевого

населення – у підвищенні економічних показників і врешті поліпшенні якості

життя у межах території туристичних і рекреаційних локацій.

Потенційними джерелами інвестиційної політики у сфері рекреації та

туризму, як зазначено в роботі [197], є такі: концентрація власних коштів

підприємств для впровадження інновацій і прогресивних технологій

обслуговування відпочивальників; цільове використання накопичень,

отриманих під час приватизації туристичних і рекреаційних об’єктів; залучення

фінансових ресурсів місцевих бюджетів для реконструкції та будівництва нової

рекреаційно-туристичної інфраструктури; кошти від емісії та організації

вторинного обігу цінних паперів унаслідок корпоратизація підприємств

рекреаційно-туристичної сфери; концентрація фінансових ресурсів в

спеціалізованих інвестиційних фондах за рахунок капіталізації прибутків

суб’єктів підприємницької туристично-рекреаційної діяльності, а також

благодійних внесків у розвиток окремих, особливо, соціально-відповідальних і

екологічних видів туризму та рекреації; залучення іноземних інвестицій та

«кредитних ліній з державним посередництвом і гарантіями для розбудови та

освоєння привабливих для іноземних туристів рекреаційних зон» тощо.

Щодо останнього, наприклад, у роботі [284] запропоновано, щоб

стратегія формування туристсько-рекреаційного комплексу Одещини
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базувалася на кластерному підході, а саме: по-перше, через визначення

основних конкурентних туристських переваг регіону з визначенням найбільш

привабливих рекреаційних територій; по-друге, шляхом проведення

природного і соціально-економічного туристського районування; по-третє, за

допомогою формування територіальних об’єднань (кластерів) туристичних і

рекреаційних підприємств.

Туристично-рекреаційна діяльність поряд із використанням історико-

культурних чинників тісно пов’язана з навколишнім  природним середовищем:

із природними ресурсами та природними умовами. Виходячи з цього, у

широкому розумінні, тобто з погляду енвайронменталізму, який припускає

розгляд навколишнього середовища як єдиного цілого й, відповідно, включає в

себе не тільки природне, але й соціокультурне та технологічне середовища,

можна констатувати, що практично будь-які форми туризму та рекреації є

екологічними. При більш вузькому економічному підході екологічна рекреація

та екотуризм розглядаються з погляду виробництва та споживання відповідних

послуг чи продукту, – за думкою деяких дослідників «зелених» форм діяльності

у сфері туризму, тривалого відпочинку та курортного лікування.

Комплексне планування та складання відповідних програм екорекреації,

що ґрунтується на понятті та змісті екологічного, а також інших форм туризму

та відпочинку на свіжому повітрі, можна розглядати як складову частину більш

широкої загальної соціально-екологічної системи, яке включає в себе широкий

спектр взаємовідносин «людина – навколишнє природне середовище» в їх

суспільно-політичному, правовому, маркетинговому, економічному та іншому

контексті [194; 321; 324; 327; 306].

Парадигма, що відповідатиме специфіці даного континууму чи матриці

відносин, є стійкістю, яка може розглядатися як модель, яка найбільш

адекватна сучасним глобальним соціально-економічним змінам. Відповідно,

визначаються етапи процесу, в якому відображено реалістичність ситуації, в

якій можна чітко визначити можливості і межі екорекреації. При цьому

концепція сталого розвитку, що протягом останніх двох десятиліть знаходиться
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під значним впливом міжнародної та національної політики та цілого ряду

різних режимів управління, продовжує виступати в ролі структурної основи для

прийняття рішень в суспільстві в цілому. Гнучкість є одним із основних переваг

моделі комплексного програмування екорекреації, що дозволяє використати

спільні зусилля структур управління, підтримку регіонального розмаїття та

заохочення участі громадян до формування відповідних програм.

При цьому в рамках поєднання комплексного та програмно-цільового

підходів при управлінні територіально-галузевим розвитком екологічно

спрямованої рекреаційної діяльності доцільно акцентувати увагу на наступних

моментах:

– управління програмою екорекреації являє собою сукупність

спеціально створених органів, повноваження яких розповсюджуються на

здійснення організаційного та спеціалізованого регулювання виконання даної

програми; при цьому вище керівництво звільняється від функцій оперативного

управління;

– основними завданнями управління комплексною програмою

екорекреації є наступні: своєчасна реалізація інноваційних науково-технічних

розробок на територіальному рівні; забезпечення сталого функціонування

всього туристично-рекреаційного комплексу; забезпечення більш ефективної

системи контролю за ходом виконання робіт по програмі, а також мотивації та

стимулювання за якісне та своєчасне їх виконання;

– по відношенню до структури управління програмою розвитку

екорекреації з’являються додаткові можливості щодо забезпечення більшої

гнучкості, динамізму й адаптивності до змін довкілля.

Загалом представлене дослідження спрямоване на проведення

комплексного аналізу та узагальнення чинників сталого розвитку екологічних

форм туристсько-рекреаційної діяльності в соціально-економічній системі

країни. Запропоновано комплексний підхід до програмування екорекреації з

урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін, а також формування дієвих
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інструментів екологічної сертифікації та релевантної маркетингово-

інноваційної діяльності.

При більш вузькому економічному підході екологічна рекреація і

екологічний туризм розглядаються з точки зору виробництва і споживання

відповідних послуг (продукту). Так, автор статті [133] розглядає сутність

сталого та екологічного туризму з погляду технологічного способу

виробництва туристичного продукту. На думку автора, зазначені два різновиди

рекреації і туризму «являють собою форми прояву протиріччя між

виробництвом і споживанням. Конкретна форма цього протиріччя, яка

породила сталий і екологічний туризм, полягає в тому, що суспільство

підійшло до такого етапу свого розвитку, коли відтворення продуктивних сил

стало під загрозою, отже, і під загрозою стало задоволення потреб суспільства

... Сталий і екологічний туризм є не що інше, як туризм з новим технологічним

способом виробництва турпродукту». Крім того, в роботі [132] розглядається

комплекс культурних, політико-правових, психологічних, етичних,

соціологічних, педагогічних, географічних, екологічних та економічних

чинників екотуризму в їх взаємозв’язку.

В даному дослідженні нас цікавлять, передусім, різні прояви

взаємозв’язку туристично-рекреаційної діяльності і так званого «чистого»

навколишнього природного середовища в контексті їх розвитку і, зокрема, в

таких аспектах: по-перше, здійснення туристсько-рекреаційної діяльності в

соціально-економічній системі держави без негативних або з мінімальними

негативними наслідками для навколишнього природного середовища.

По-друге, здійснення туристсько-рекреаційної діяльності з метою

підтримки загальної муніципальної, регіональної та / або державної екологічної

політики.

По-третє, здійснення «зеленої» туристсько-рекреаційної діяльності як

більш вузького, порівняно з двома зазначеними вище, аспектами поняття; як

різновиду туризму і рекреації взагалі поряд з такими їх формами як лікувально-

оздоровчою, спортивною, автомобільною, сімейною тощо в загальній системі
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туристсько-рекреаційної діяльності в її територіально-галузевому і ринково-,

тобто клієнт-орієнтованому розрізах. В даному випадку, тобто в «зеленому

контексті» йдеться про гармонійне і акцентоване поєднання туризму і рекреації

з компонентами навколишнього природного середовища. Зокрема, в

українському законодавстві розглядається поняття зеленого чи сільського

туризму [209; 216; 217].

По-четверте, реалізація екорекреаційних заходів як результат

застосування комплексного підходу до здійснення туристсько-рекреаційної

діяльності в рамках певної територіальної соціально-економічної системи; при

цьому зазначені заходи включають ряд дій, інтегрованих навколо двох

ключових факторів («відпочинок» і «навколишнє природне середовище»),

починаючи з формування передумов для створення відповідної інфраструктури,

і завершуючи наданням якісного екорекреаційного продукту, при реалізації

якого задовольняються потреби клієнтів в подорожі і відпочинку на основі

використання природно-екологічних факторів, а також підтримується

соціально-економічний розвиток територій, що приймають рекреантів.

Повертаючись до третього із вказаних вище аспектів, зазначимо таке:

сільський зелений туризм – це рекреаційний вид туризму, який передбачає

тимчасове перебування туристів у сільській місцевості (селі) та отримання

ними послуг сільського зеленого туризму. При цьому під останніми розуміється

діяльність членів особистого селянського, особистого підсобного або

фермерського господарства з надання послуг бронювання, розміщення,

харчування, інформаційного обслуговування, інших видів послуг, спрямованих

на задоволення потреб туристів (Проект Закону України «Про сільський

зелений туризм» [216, ст. 1]).

Серед різновидів сільського зеленого туризму виділяють такі [41]:

– агротуризм – вид сільського зеленого туризму, який носить як

пізнавальний, так і розважальний характер і пов’язаний з використанням

підсобних господарств населення або земель сільськогосподарських

підприємств, які тимчасово не використовуються в аграрній сфері. Цей вид
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може не мати обмеження у вигляді навантаження на територію і регламентації

видів розважального відпочинку;

– рекреація як відпочинок у селі. Базою розвитку даного різновиду є

капітальний житловий фонд у садибах господарів та наявні природно-

рекреаційні ресурси, а також історико-архітектурні, культурно-побутові та інші

об’єкти в межах території тієї чи іншої сільської місцевості;

– екотуризм – науково-пізнавальний вид сільського зеленого туризму,

характерний для сільської місцевості і окремих сіл, розташованих в межах

територій національних парків, заповідних зон, природних парків та ін., де

передбачені відповідні обмеження навантаження на територію і регламентовані

види розважального відпочинку.

Щодо агротуризму відзначимо також позитивні тенденції до його науково

обґрунтованого розвитку в сусідніх країнах. Зокрема, в роботі [90]

обґрунтовується необхідність розвитку аграрного туризму, розраховується

ефективність його розвитку з позиції господарюючого суб’єкта, що реалізує

агротурпослуги. Також проводиться аналіз сегментних груп потенційних

споживачів і агротуристської спеціалізації економічних районів в країні. Крім

того, в роботі [73] розглядається можливість і підходи до вивчення туристичних

кластерів, зокрема, в контексті розвитку сільського туризму.

Основні принципи екологічного туризму полягають в такому [340]:

– подорожі «до природи», причому головний зміст таких подорожей –

це знайомство з живою природою, з місцевими звичаями і культурою;

– зведення до мінімуму негативних наслідків екологічного і соціально-

культурного характеру, підтримка екологічної стійкості середовища;

– сприяння охороні природи і місцевого соціокультурного середовища;

– екологічна освіта та просвіта;

– участь місцевих жителів і отримання ними доходів від туристичної

діяльності, що створює для них економічні стимули до охорони природи;

– економічна ефективність і внесок в сталий розвиток відвідуваних

регіонів.
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При цьому серед основних напрямків державної політики в сфері

сільського зеленого туризму виділяють такі [216, ст. 6]:

– вдосконалення правових основ регулювання відносин у сфері

сільського зеленого туризму;

– всебічна мотивація громадян до участі в розвитку сільського зеленого

туризму;

– визнання сільського зеленого туризму важливою ланкою туристичної

індустрії і важливим фактором забезпечення зайнятості та підвищення рівня

життя сільського населення;

– залучення національних та іноземних інвестицій в розвиток сільського

зеленого туризму;

– створення сприятливих умов для розвитку сільського зеленого

туризму, підтримка пріоритетних напрямків діяльності в цій сфері шляхом

спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та

інших видів регулювання;

– створення економічних умов, що стимулюють розвитку сільського

зеленого туризму та сільських територій;

– забезпечення цільового кредитування сільських господарств;

– сприяння перетворенню сільського зеленого туризму в

високорентабельну і конкурентоспроможну сферу діяльності;

– забезпечення популяризації сільського зеленого туризму;

– мотивація сільського населення до розвитку приватної ініціативи;

– розвиток соціальної інфраструктури територіальних громад;

– організація та розвиток системи підвищення якості послуг та

інформаційного забезпечення сільських господарств і споживачів послуг

сільського зеленого туризму;

– врахування потреб сільського зеленого туризму при розробці та

затвердженні загальнодержавних і місцевих програм розвитку туризму та ін.
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Для розвитку екологічних форм туристсько-рекреаційної діяльності

необхідна адекватна державна підтримка, зокрема, в контексті реалізації

політики в сфері сільського зеленого туризму, а саме [216, ст. 6]:

– визначення та реалізація основних напрямків державної політики в

сфері сільського зеленого туризму;

– встановлення принципів і основ стандартизації туристичних послуг в

сфері сільського зеленого туризму;

– спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм

розвитку сільського зеленого туризму;

– нормативне регулювання відносин у сфері сільського зеленого

туризму;

– організація та здійснення державного контролю за дотриманням

законодавства в сфері сільського зеленого туризму;

– сприяння в ініціюванні, розробці та реалізації міжнародних програм, а

також програм, що реалізуються за рахунок зовнішніх інвестицій, грантів та ін.

в сфері сільського зеленого туризму;

– надання всебічної допомоги в створенні інфраструктури з розвитку

сільського зеленого туризму.

Ефект від розвитку екологічних форм рекреації і туризму, зрозуміло,

повинен поширюватися на інші галузі і соціально-економічну систему території

в цілому. Зокрема, сільський туризм є одним із найважливіших факторів

досягнення мети соціальної політики в сільській місцевості, а саме:

забезпечення відповідного сучасним світовим стандартам рівня життя

сільського населення, який стане основою для поліпшення демографічної

ситуації та розвитку села [201].

У цілому, в результаті вищевикладеного, можна зробити висновок про

необхідність розвитку екологічних форм туристсько-рекреаційної діяльності на

основі застосування підходу стратегічного планування. Зокрема, з урахуванням

рекомендацій, викладених в роботах [385, с. 221–230; 440, с. 4–7] нами
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запропоновано підхід до соціально-економічного програмування екорекреації

(рис. 4.4) [305].

Рис. 4.4. Схема-модель екорекреаційного програмування

Інноваційність екорекреації забезпечуєються через застосування

інструменту екологічної сертифікації, передусім, у міжнародній системі

ISO 9000 та ISO 14000 і впровадження відповідних маркетингових заходів. При

цьому слід ураховувати інтереси всіх учасників досліджуваної діяльності, в

тому числі тих, які станом на сьогоднішній день прямо не зацікавлені в

«зелених» формах рекреації та туризму, проте потенційно в перспективі можуть

бути залучені до них. Задля цього та з метою реалістичного відображення

ситуації на ринку рекреаційних послуг використовується програмний

зворотний зв’язок, який зі свого боку потребує проведення комплексних

маркетингових досліджень і створення відповідного інформаційно-

аналітичного центру на територіях і в місцях, де спостерігається концентрація

діяльності з надання рекреаційних послуг.
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Висновки до четвертого розділу

У даному розділі удосконалено науково-методичний підхід до урахування

ролі регуляторної політики при прогнозуванні зрівноваженого розвитку

рекреації, розроблено науково-методичні підходи до розподілу інвестиційних

ресурсів у механізмі функціонування рекреаційної галузі національної

економіки, а також удосконалено комплексний підхід до формування соціально-

економічних програм розвитку рекреації на основі застосування методу

динамічного програмування.

У роботі обґрунтовано, що регулятивна політика стосовно рекреаційної

діяльності повинна орієнтуватися не стільки на створення максимально

комфортних умов для суб’єктів господарювання, а на встановлення

рівноважних рамок, які з одного боку, не дозволяють державним органам

здійснювати зайвий вплив на економіку, а з іншого боку, тримають поведінку

економічних гравців у межах нормальної соціально-економічної діяльності як

запоруки довгострокового розвитку національної економіки. Для детального

роз’яснення даного підходу проведено аналіз континууму «рекреація – праця»

за допомогою модифікованої моделі Бреннана – Б’юкенена, в якій за віссю

абсцис відкладено сукупний час індивіда, що включає час на працю та час на

відпочинок, а за віссю ординат – дохід індивіда. В дисертації доведено, що

згідно з даною моделлю в контексті аналізу динаміки співвідношення «робочий

час – вільний час» демонструється не стільки оподаткування як фінансовий

інструмент і процес, а як частина регуляторної політики, що відображає

конфліктність взаємовідносин платників податків і державних органів, останні

з яких із метою максимізації бюджету піднімаютт податок до величини, згідно з

якою населення готове до скорочення корисності до визначеного рівня.

Додаткові результати аналізу взаємозв’язку «праця – відпочинок»,

одержані внаслідок урахування вітчизняної соціально-економічної специфіки, а

саме: в контексті сьогоднішнього стану рекреаційних відносин в Україні як

держави з транзитивною економікою та високим рівнем тінізації соціально-
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економічних процесів, у запропонованій модифікованій моделі не відображена

та частка часу, що не фіксується у прямому взаємозв’язку з офіційними

доходами населення;  аналогічно, рівень оподаткування доходів громадян, що

наразі актуальний в Україні, теоретично може бути змінений у бік, бажаний для

населення, тобто йдеться про ймовірне полегшення процесу оподаткування, а

не його ускладнення. Проектуючи нові оптимізаційні точки на вісь часу,

одержимо ситуацію, в якій ефект заміщення перевищує ефект доходу, як і в

початковій постановці моделі. Проте навіть за умови зниження податків

спостерігається ситуація, коли населення відпочиває менше, ніж в умовах

розвиненої економіки, а працює більше; при тому, що офіційно воно працює

менше на величину, з якої не сплачуються податки. Проте згідно з

оптимістичним прогнозом, із часом за умови виходу економіки з тіні (у

загальному вигляді: перехід від транзитивного до розвиненого стану) одержимо

офіційний режим роботи, в якому при збереженні податків на запропонованому

більш вигідному для населення рівні врешті встановиться співвідношення

відпочинку та праці таке, що відповідає принципам сталого розвитку

суспільства та умовам здорового життя.

Крім того, при врахуванні чинника розподілу інвестиційних ресурсів у

рамках зрівноваження рекреаційної діяльності в роботі одержані показники, що

відображають особливості економічної поведінки регуляторних органів, а саме:

показник державних і / або зовнішніх фінансових інвестицій підприємствам

рекреаційної галузі, спрямування яких здійснюється координаційно за

конкурсом проектів розвитку рекреації, млн грн; показник обсягів фінансових

інвестицій, обмежених на момент здійснення конкурсу, млн грн; вектор

управління підприємства рекреаційної галузі (набір управлінських

організаційно-економічних, адміністративних і соціально-психологічних

інструментів), із урахуванням управлінського потенціалу (здатність провадити

ефективний менеджмент, використовуючи людський і соціальний потенціали

персоналу, а також здійснюючи можливий вплив на зовнішні обмеження);

показник стимулювання підприємства рекреаційної галузі до соціально та
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екологічно зрівноваженої діяльності (наприклад, пільгове оподаткування,

безвідсоткове кредитування тощо), обмеженого бюджетом держави, який може

бути спрямований на стимулювання рекреації; показник урахування

випадкових функцій часу, що пояснюються впливом людського чинника,

багаторівневістю здіснення рекреаційних процесів та управління ними,

нестабільністю та наявністю кризових явищ у розвитку макроекономіки. Рівні

інформованості держави та підприємств рекреаційної галузі щодо величин

даного показника різні, тобто обсяги інформації про слабкі та сильні сторони,

можливості та загрози своєї діяльності, якою володіють підприємства

рекреаційної галузі та обсяг усієї рекреаційно релевантної інформації, якою

володіє відповідний державний орган не співпадають.

В роботі доведено, що врахування даних показників на основі

застосування науково-методичних положень теорії оптимального управління

дозволяє забезпечити функціонування рекреаційної галузі інвестиційними

ресурсами в умовах транзитивності національної економіки.

Аналогічно в результаті врахування чинника динамічного програмування

при зрівноваженні розвитку рекреаційної діяльності в роботі доведена

доцільність інтегрованості інвестиційних проектів розвитку рекреації на

середньостроковий період в комплексних програмах соціально-економічного

розвитку та, відповідно, одержано рівняння з функцією фінансових інвестицій,

спрямованих на розвиток рекреації через впровадження проектів визначених

типів. Запропонований підхід дозволив обґрунтувати розподіл інвестиційних

ресурсів у рамках інтегрованості рекреаційних проектів, які мають спільну мету

(збільшення прибутків галузі при наданні населенню якісних рекреаційних

послуг) у комплексних програмах соціально-економічного розвитку на рівні

держави та її окремих територій.

Основні матеріали четвертого розділу опубліковані в працях [186; 187;

189; 193; 194; 305; 306; 309; 312; 321; 324; 326; 327; 329; 330; 447; 451].



323

РОЗДІЛ 5

ПРОГНОСТИЧНА ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ЗРІВНОВАЖЕНОГО

РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ

ЕКОНОМІКОЮ

5.1 Прогностична оцінка зрівноваженого розвитку рекреації в

Україні

Загалом, як зазначено вище, розроблена та теоретично обґрунтована

концепція прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі

управління національною економікою полягає в тому, що шляхом здійснення

форсайтингового прогнозу впливу рекреаційної галузі на економіку

передбачаються результати підвищення показника валового внутрішнього

продукту внаслідок створення відповідних рівноважних станів. При цьому

форсайтинговий підхід у контексті даного дослідження полягає в такому:

прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації є по суті можливим лише за

умови, що водночас із процесом передбачення згідно з еволюційним поглядом

ми намагаємося моделювати майбутню ситуацію з урахуванням можливих

організаційно-економічних удосконалень, що будуть відбуватися у

майбутньому протягом прогностичного періоду; без такого підходу неможливо

прогнозувати не тільки «зрівноваженість», а й будь-які якісні ознаки розвитку,

оскільки поки що вони не існують у тому вигляді, який ми бачимо в ідеалі.

Отже, перейдемо до питань здійснення прогностичної оцінки

рекреаційного розвитку, що в загальному вигляді реалізується згідно з

алгоритмом на рис. 3.3.

При цьому модель прогностичної оцінки, одержана на основі алгоритму

(рис. 3.3) [328] і даних в табл. 5.1, має наступний вигляд:

,7881,372852,30108,00042,0 e++×+×+×= H
i

F
i

N
ii kkke (5.1)
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де ei – функція розвитку національної економіки, протягом періодів

(півріч) i;

kF
i, kN

i,  kH
i  – показники, відповідно, фінансового, природного та

людського капіталу рекреаційної галузі;

ε – похибка, спричинена стохастичністю ендогенного людського та

екзогенних чинників, які впливають на розвиток рекреації, а також

апроксимацією, а саме лінеаризацією моделі здійснення прогностичної оцінки

зрівноваженого розвитку рекреації.

Таблиця 5.1
Розрахункові значення* показників для побудови моделі, 2011–2016 рр.

ПоказникиРік / півріччя
Фінансовий

капітал
(інвестиції в

рекреацію, млн
дол.)

Природний
капітал

(інвестиції в
оздоровлення

довкілля, млн грн)

Людський
капітал

(коефіцієнт
оздоровлення
населення**)

Результат
національної

економіки
(індекс ВВП***)

kF
i kN

i kH
i ei

2011 / 1 304 1268 1,81 52,7
2011 / 2 249 1250 1,77 51,4
2012 / 1 194 1232 1,73 50,1
2012 / 2 144 1220 1,71 50,1
2013 / 1 93 1208 1,68 50,0
2013 / 2 82 1083 1,53 48,4
2014 / 1 71 959 1,33 46,7
2014 / 2 67 835 1,30 45,9
2015 / 1 59 710 1,27 45,1
2015 / 2 58 710 1,25 45,1
2016 / 1 56 658 1,17 45,2
2016 / 2 51 587 1,10 45,2

*Джерело: за матеріалами Державної служби статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/
[66], зокрема,  збірок статистичних даних: [230; 257; 258; 281]
**Скоригований із урахуванням галузево-територіального чинника

***В цінах попереднього періоду

Результати оцінки достовірності моделі – позитивні (за показниками:
– коефіцієнт детермінованості r2=0,97  –  вказує на сильну залежність між

незалежними змінними капіталу рекреаційної галузі та результатом – індексом
ВВП;

– F-статистика (критерій Фішера – з’ясуємо, чи є результат r2=0,97 випадковим);
використаємо функцію FРАСП Excel для обчислення можливості отримання
найбільшого значення F (при a=0,05 гіпотеза про відсутність зв’язку між
функцією та аргументами усувається, якщо значення F перевищую критичний
рівень 8,845 – згідно з відповідною таблицею). У нашому випадку значення
ймовірності FРАСП (F,  v1,  v2),  де v1,  v2,  а також df  є ступенями свободи

http://www.ukrstat.gov.ua/
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(v1=n–df–1=12–8–1=3; v2=df=8), визначається таким чином:
FРАСП (99,919, 3, 8) = 1,11192E-06, – надзвичайно мале, отже, рівняння
регресії (5.1) можна використовувати для прогнозування розвитку рекреації;

– Т-статистика (t-критерій Стьюдента – з’ясуємо, чи всі змінні в рівнянні регресії
корисні для прогнозування); використаємо функцію Excel СТЬЮДРАСП і
значення довірчих інтервалів: СТЬЮДРАСП(0,0042;8;1) = 0,4984; довірчий
інтервал: 0,0042+/–0,0035·0,4984 – не проходить через «0». Аналогічно:
СТЬЮДРАСП(0,0108;8;1) = 0,4958; довірчий інтервал: 0,0108+/–0,0038·0,4958
– не проходить через «0»; СТЬЮДРАСП(3,2852;8;1) = 0,0056; довірчий
інтервал: 3,2852+/–4,1259·0,0056 – не проходить через «0»,  – отже, всі змінні в
рівнянні регресії корисні для прогнозування розвитку рекреації.

Перелік показників, які використані для формування показників

фінансового, природного та людського капіталу рекреаційної галузі,

представлені в таблиці 5.2 (окремо згруповано показники для врахування

галузевого та територіального чинників, а також ті, що використовуються для

обчислення індексу людського розвитку).

Таблиця 5.2
Показники, що використовуються в моделі для проведення відповідних

розрахунків
Показники Одиниці виміру

1 2

Для обрахунку результатів функціонування національної економіки
Індекс ВВП % до попереднього

року
Для обрахунку фінансового капіталу рекреаційної галузі

Прямі іноземні інвестиції в рекреацію млн грн
Для обрахунку природного капіталу рекреаційної галузі

Обсяг капітальних інвестицій в охорону навколишнього ПС млн грн
Відсоток капітальних інвестицій на охорону атмосферного
повітря і клімату

%

Для обрахунку людського капіталу рекреаційної галузі
Кількість оздоровлених у рекреаційних закладах тис. осіб
Кількість рекреаційних закладів %, до базового періоду
Для врахування галузевого чинника
Споживання рекреації безпосередньо на виробництві млн грн
«Самоспоживання» рекреації млн грн
Проміжне споживання рекреації млн грн
Для врахування рекреаційно релевантних показників, які використовуються для обчислення
індексу людського розвитку (ІЛР)
Чисельність населення млн осіб
Середня очікувана тривалість життя при народженні (блок ІЛР
«відтворення населення»)

років
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Продовження табл. 5.2
1 2

Кількість хворих із вперше встановленим діагнозом активного
туберкульозу (блок ІЛР «соціальне становище»)

тис. осіб

Інтегральний показник стану навколишнього середовища (блок
ІЛР «комфортне життя»)

%

Обсяг реалізованих населенню послуг, на одну особу (блок ІЛР
«комфортне життя»)

грн / особа

Рівень бідності за відносним критерієм (питома вага населення,
еквівалентні сукупні витрати якого не перевищують 75 %
медіанного рівня), (блок ІЛР «добробут»)

%

Частка працівників, які працюють в умовах, що не відповідають
санітарно-гігієнічним нормам (блок ІЛР «гідна праця»)

%

Співвідношення середньої та мінімальної заробітної плати (блок
ІЛР «гідна праця»)

%

Для врахування територіального чинника
Співвідношення індексу людського розвитку в макрорегіонах із
традиційною та, відповідно, нетрадиційною рекреацією

%

Прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації на період 2017–

2021 рр. на основі запропонованої моделі прогнозування зрівноваженого

розвитку рекреації в системі управління національною економікою

здійснюється за формулою:

,7881,372852,30108,00042,0 e++D×+D×+D×= H
i

F
i

N
ii kkke (5.2)

де ΔkF
i,  ΔkN

i, ΔkH
i – регульована (форсайтингова) зміна показників,

відповідно, фінансового, природного та людського капіталу рекреаційної

галузі.

Узагальнені результати проведеної оцінки представлені нижче в табл. 5.4

[331] і на рисунку 5.5. Проміжні результати – у таблиці 5.3 (визначено

показники людського капіталу рекреаційної галузі) і рисунки 5.1–5.4

(відображення динаміки функції та аргументів розрахункової моделі 5.2).

Також наведені основні розрахунки показників прогностичного ефекту

(дисконтований до початку 2017 року) за період 2017–2021 рр., викладені

нижче (розлогіше – в таблицях Е.1–Е.4 додатку Е). (У розрахунках: 2034,430

млрд грн – ВВП України за 2016 р. в цінах 2015 р. [33]; в дужках у кожному

рівнянні – сумарний індекс ВВП за відповідний рік і згідно з типом прогнозу
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(рис. 5.1–5.4); 0,17 і 0,14 – облікова ставка НБУ станом, відповідно, протягом

2016 р. (усереднене значення) і на початок 2017 р. [167].

Рис. 5.1. Середньостроковий прогноз розвитку рекреації: динаміка
індексу ВВП (%), без сценарію

Таблиця 5.3
Показники людського розвитку* України, 2011–2016 рр., ураховані при

визначенні показника людського капіталу рекреаційної галузі

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016**

1 2 3 4 5 6 7

Середня очікувана тривалість життя
при народженні (блок «відтворення
населення»)

0,1967 0,1964 0,1976 0,1955 0,1952 0,1943

Кількість хворих із вперше
встановленим діагнозом активного
туберкульозу («соціальне становище»)

0,1038 0,1036 0,1021 0,1040 0,1028 0,1022

Інтегральний показник стану
навколишнього середовища
(«комфортне життя»)

0,1239 0,1237 0,1142 0,1158 0,1155 0,1154

Обсяг реалізованих населенню послуг,
на одну особу («комфортне життя») 0,0549 0,0548 0,0564 0,0548 0,0523 0,0510

Рівень бідності за відносним критерієм
(питома вага населення, еквівалентні
сукупні витрати якого не перевищують
75 % медіанного рівня), %
(«добробут»)

0,1840 0,1837 0,1866 0,1838 0,1888 0,1885

Частка працівників, які працюють в
умовах, що не відповідають санітарно-
гігієнічним нормам («гідна праця»)

0,0790 0,0789 0,0761 0,0720 0,0749 0,0723

y = -0,7423x + 52,817
R 2  = 0,9245

y = 0,0118x3 - 0,1879x2 - 0,0416x + 52,473
R 2  = 0,9705
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Продовження табл. 5.3
1 2 3 4 5 6 7

Співвідношення середньої та
мінімальної заробітної плати (блок
«гідна праця»)

0,0948 0,0946 0,0963 0,0921 0,0961 0,0981

Разом рекреаційно релевантні
показники 0,8371 0,8357 0,8293 0,8180 0,8256 0,8218

Інтегральна оцінка людського розвитку 3,8124 3,8062 3,8121 3,8296 3,8129 3,8046
Частка в інтегральній оцінці 0,2196 0,2196 0,2175 0,2136 0,2166 0,2160

*Розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський розвиток»
[230], за матеріалами Державної служби статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
**Розраховано методом екстраполяції

Отже, величини ВВП за роками розраховано таким чином (песимістичний

прогноз):

2017 р.: 2034,430 · (44,013 + 43,575) · 1,175 / 100 = 2093,752 (млрд грн);
2018 р.: 2093,752 · (43,154 + 42,749) · 1,14 / 100 = 2050,399 (млрд грн);

2050,399 / 1,14 = 1798,596 (млрд грн);
2019 р.: 2050,399 · (42,357 + 41,977) · 1,14 / 100 = 1971,269 (млрд грн);

1971,269 / 1,142 = 1516,827 (млрд грн);
2020 р.: 1971,269 · (41,609 + 41,251) · 1,14 / 100 = 1862,069 (млрд грн);

1862,069 / 1,143 = 1256,844 (млрд грн);
2021 р.: 1862,069 · (40,903 + 40,564) · 1,14 / 100 = 1729,348 (млрд грн);

1729,348 / 1,144 = 1023,913 (млрд грн).
Одержимо сумарний прогностичний результат (песимістичний прогноз)

на період 2017–2021 рр.:

2093,752 + 1798,596 + 1516,827 + 1256,844 + 1023,913 = 7689,932 (млрд грн).

Розрахуємо величини ВВП за роками (реалістичний прогноз):

2017 р.: 2034,430 · (44,418 + 44,549) · 1,175 / 100 = 2126,716 (млрд грн);
2018 р.: 2126,716 · (44,915 + 45,548) · 1,14 / 100 = 2193,239 (млрд грн);

2193,236 / 1,14 = 1923,891 (млрд грн);
2019 р.: 2193,236 · (46,474 + 47,717) · 1,14 / 100 = 2355,047 (млрд грн);

2355,047 / 1,142 = 1812,132 (млрд грн);
2020 р.: 2355,047 · (49,306 + 51,268) · 1,14 / 100 = 2700,164 (млрд грн);

2700,164 / 1,143 = 1822,534 (млрд грн);
2021 р.: 2700,164 · (53,632 + 56,423) · 1,14 / 100 = 3387,699 (млрд грн);

3387,699 / 1,144 = 2005,790 (млрд грн).

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 5.2. Середньостроковий прогноз розвитку рекреації: людський
капітал рекреаційної галузі

Одержимо сумарний прогностичний результат (реалістичний прогноз) на

період 2017–2021 рр.:

2126,716 + 1923,891 + 1812,132 + 1822,534 + 2005,790 = 9691,063 (млрд грн).

Рис. 5.3. Середньостроковий прогноз розвитку рекреації: природний
капітал рекреаційної галузі

Розрахуємо величини ВВП за роками (оптимістичний прогноз):
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2017 р.: 2034,430 · (44,823 + 45,520) · 1,175 / 100 = 2159,609 (млрд грн);
2018 р.: 2159,609 · (46,677 + 48,348) · 1,14 / 100 = 2339,472 (млрд грн);

2339,472 / 1,14 = 2052,168 (млрд грн);
2019 р.: 2339,472 · (50,589 + 53,455) · 1,14 / 100 = 2774,851 (млрд грн);

2774,851 / 1,142 = 2135,158 (млрд грн);
2020 р.: 2774,851 · (57,002 + 61,285) · 1,14 / 100 = 3741,808 (млрд грн);

3741,808 / 1,143 = 2525,614 (млрд грн);
2021 р.: 3741,808 · (66,360 + 72,280) · 1,14 / 100 = 5913,913 (млрд грн);
5913,913 / 1,144 = 3501,511 (млрд грн).

Одержимо сумарний прогностичний результат (оптимістичний прогноз)

на період 2017–2021 рр.:

2159,609 + 2052,168 + 2135,158 + 2525,614 + 3501,511 = 12374,060 (млрд грн).

Розрахуємо величини ВВП за роками («колаптичний» прогноз):

2017 р.: 2034,430 · (43,167 + 42,425) · 1,175 / 100 = 2046,038 (млрд грн);
2018 р.: 2046,038 · (41,683 + 40,940) · 1,14 / 100 = 1927,168 (млрд грн);

1927,168 / 1,14 = 1690,498 (млрд грн);
2019 р.: 1927,168 · (40,198 + 39,456) · 1,14 / 100 = 1749,976 (млрд грн);

1749,976 / 1,142 = 1346,550 (млрд грн);
2020 р.: 1749,976 · (38,713 + 37,971) · 1,14 / 100 = 1529,825 (млрд грн);

1529,825 / 1,143 = 1032,588 (млрд грн);
2021 р.: 1529,825 · (37,229 + 36,486) · 1,14 / 100 = 1285,590 (млрд грн);

1285,590 / 1,144 = 761,172 (млрд грн).
Одержимо сумарний прогностичний результат («колаптичний» прогноз)

на період 2017–2021 рр.:

2046,038 + 1690,498 + 1346,550 + 1032,588 + 761,172 = 6876,846 (млрд грн).

Розрахуємо величини ВВП за роками («утопічний» прогноз):

2017 р.: 2034,430 · (46,102 + 47,441) · 1,175 / 100 = 2236,104 (млрд грн);
2018 р.: 2236,104 · (49,397 + 52,038) · 1,14 / 100 = 2585,739 (млрд грн);

2585,739 / 1,14 = 2268,192 (млрд грн);
2019 р.: 2585,739 · (55,436 + 59,662) · 1,14 / 100 = 3392,793 (млрд грн);

3392,793 / 1,142 = 2610,644 (млрд грн);
2020 р.: 3392,793 · (64,787 + 70,881) · 1,14 / 100 = 5247,345 (млрд грн);

5247,345 / 1,143 = 3541,808 (млрд грн);
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2021 р.: 5247,345 · (78,015 + 86,261) · 1,14 / 100 = 9826,946 (млрд грн);
9826,946 / 1,144 = 5818,341 (млрд грн).

Рис. 5.4. Середньостроковий прогноз розвитку рекреації: фінансовий
капітал рекреаційної галузі

Одержимо сумарний прогностичний результат («утопічний» прогноз) на

період 2017–2021 рр.:

2236,104 + 2268,192 + 2610,644 + 3541,808 + 5818,341 = 16475,089 (млрд грн).

Представимо розрахунки прогнозних значень ВВП відповідно до

запропонованих сценаріїв розвитку рекреації, згідно з оптимістичним

форсайтинговим підходом.

Розрахуємо величини ВВП за роками («людський» сценарій):

2017 р.: 2034,430 · (45,198 + 46,198) · 1,175 / 100 = 2184,780 (млрд грн);
2018 р.: 2184,780 · (47,696 + 49,748) · 1,14 / 100 = 2426,988 (млрд грн);

2426,988 / 1,14 = 2128,937 (млрд грн);
2019 р.: 2426,988 · (52,410 + 55,736) · 1,14 / 100 = 2992,147 (млрд грн);

2992,147 / 1,142 = 2302,360 (млрд грн);
2020 р.: 2992,147 · (59,782 + 64,604) · 1,14 / 100 = 4242,866 (млрд грн);
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4242,866 / 1,143 = 2863,814 (млрд грн);
2021 р.: 4242,866 · (70,256 + 76,795) · 1,14 / 100 = 7112,662 (млрд грн);

7112,662 / 1,144 = 4211,267 (млрд грн).
Одержимо сумарний прогностичний результат («людський» сценарій) на

період 2017–2021 рр.:

2184,780 + 2128,937 + 2302,360 + 2863,814 + 4211,267 = 13691,158 (млрд грн).

Розрахуємо величини ВВП за роками («фінансовий» сценарій):

2017 р.: 2034,430 · (45,502 + 46,350) · 1,175 / 100 = 2195,681 (млрд грн);
2018 р.: 2195,681 · (47,657 + 49,479) · 1,14 / 100 = 2431,388 (млрд грн);

2431,388 / 1,14 = 2132,796 (млрд грн);
2019 р.: 2431,388 · (51,871 + 54,888) · 1,14 / 100 = 2959,127 (млрд грн);

2959,127 / 1,142 = 2276,952 (млрд грн);
2020 р.: 2959,127 · (58,586 + 63,020) · 1,14 / 100 = 4102,263 (млрд грн);

4102,263 / 1,143 = 2768,911 (млрд грн);
2021 р.: 4102,263 · (68,245 + 74,317) · 1,14 / 100 = 6667,026 (млрд грн);

6667,026 / 1,144 = 3947,415 (млрд грн).
Одержимо сумарний прогностичний результат («фінансовий» сценарій)

на період 2017–2021 рр.:

2195,681 + 2132,796 + 2276,952 + 2768,911 + 3947,415 = 13321,755 (млрд грн).

Розрахуємо величини ВВП за роками («природний» сценарій):

2017 р.: 2034,430 · (45,623 + 46,841) · 1,175 / 100 = 2210,311 (млрд грн);
2018 р.: 2210,311 · (48,590 + 50,924) · 1,14 / 100 = 2507,509 (млрд грн);

2507,509 / 1,14 = 2199,570 (млрд грн);
2019 р.: 2507,509 · (53,900 + 57,572) · 1,14 / 100 = 3186,494 (млрд грн);

3186,494 / 1,142 = 2451,904 (млрд грн);
2020 р.: 3186,494 · (61,996 + 67,227) · 1,14 / 100 = 4694,159 (млрд грн);

4694,159 / 1,143 = 3168,424 (млрд грн);
2021 р.: 4694,159 · (73,321 + 80,333) · 1,14 / 100 = 8222,550 (млрд грн);

8222,550 / 1,144 = 4868,410 (млрд грн).
Одержимо сумарний прогностичний результат («природний» сценарій) на

період 2017–2021 рр.:

2210,311 + 2199,570 + 2451,904 + 3168,424 + 4868,410 = 14898,619 (млрд грн).

Розрахуємо величини ВВП за роками («інтегрований» сценарій):
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2017 р.: 2034,430 · (45,198 + 46,350) · 1,175 / 100 = 2188,414 (млрд грн);
2018 р.: 2188,414 · (48,590 + 49,748) · 1,14 / 100 = 2453,329 (млрд грн);

2453,329 / 1,14 = 2152,043 (млрд грн);
2019 р.: 2453,329 · (51,871 + 57,572) · 1,14 / 100 = 3060,896 (млрд грн);

3060,896 / 1,142 = 2355,260 (млрд грн);
2020 р.: 3060,896 · (59,782 + 63,020) · 1,14 / 100 = 4285,079 (млрд грн);

4285,079 / 1,143 = 2892,306 (млрд грн);
2021 р.: 4285,079 · (73,321 + 76,795) · 1,14 / 100 = 7333,152 (млрд грн);

7333,152 / 1,144 = 4341,815 (млрд грн).
Одержимо сумарний прогностичний результат («інтегрований» сценарій)

на період 2017–2021 рр.:

2188,414 + 2152,043 + 2355,260 + 2892,306 + 4341,815 = 13929,838 (млрд грн).

Розрахуємо інтегральні показники ефективності (відповідно до

рекомендацій у роботах [120; 235, с. 105–130; 271; 276, с. 16–24]):

Критерій Байєса:

),)((maxarg
11 å
=

££
×=

n

j
jijmi

rSEBC (5.3)

де Ej (Si) – величина ефекту відповідно до j-го типу прогнозу та згідно з i-

м видом сценарію S;

rj – вірогідність j-го типу прогнозу.

«фінансовий» сценарій:

6955,684 · 0,1 + 8142,958 · 0,2 + 10299,958 · 0,4 + 13321,755 · 0,2 +

+ 19440,986 · 0,1 = 11052,593 (млрд грн);

«природний» сценарій:

6942,043 · 0,1 + 8504,040 · 0,2 + 10793,667 · 0,4 + 14898,619 · 0,2 +

+ 23497,259 · 0,1 = 12041,929 (млрд грн);

«людський» сценарій:

7304,061 · 0,1 + 8228,668 · 0,2 + 10421,549 · 0,4 + 13691,158 · 0,2 +

+ 20746,490 · 0,1 = 11357,640 (млрд грн);

«інтегрований» сценарій:

7105,401 · 0,1 + 8287,302 · 0,2 + 10501,332 · 0,4 + 13929,838 · 0,2 +
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+ 21093,985 · 0,1 = 11463,900 (млрд грн).

Критерій максімакса (Maximax critetion, MM):

)),(max(maxarg
11 ijnjmi

SEMM
££££

= (5.4)

max (19440,986; 23497,259; 20746,490; 21093,985) = 23497,259 (млрд грн) –

«природний» сценарій.

Критерій максіміна (Maximin critetion, MN):

)),(min(maxarg
11 ijnjmi

SEMN
££££

= (5.5)

max (6955,684; 6942,043; 7304,061; 7105,401) = 7304,061 (млрд грн) –

«людський» сценарій.

Критерій Гурвіца, песимістичний (Hurwitz criterion pessimistic, HP):
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aHP = (6955,684 + 6942,043 +7304,061 + 7105,401) / ((6955,684 + 6942,043 +

+ 7304,061 + 7105,401) + (19440,986 + 23497,259 + 20746,490+ 21093,985))

= 0,25;

«фінансовий» сценарій:

19440,986 · 0,25 + 6955,684 · (1 – 0,25) = 10077,010 (млрд грн);

«природний» сценарій:

23497,259 · 0,25 + 6942,043 · (1 – 0,25) = 11080,847 (млрд грн);

«людський» сценарій:

20746,490 · 0,25 + 7304,061 · (1 – 0,25) = 10664,668 (млрд грн);

«інтегрований» сценарій:

21093,985 · 0,25 + 7105,401 · (1 – 0,25) = 10602,547 (млрд грн).

Критерій Гурвіца, оптимістичний (Hurwitz criterion optimistic, HO):
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(5.7)

aо = (19440,986 + 23497,259 + 20746,490 + 21093,985) / ((6955,684 +

+ 6942,043 + 7304,061 + 7105,401) + (19440,986 + 23497,259 + 20746,490 +

+ 21093,985)) = 0,75;

«фінансовий» сценарій:

19440,986 · 0,75 + 6955,684 · (1 – 0,75) = 16319,661 (млрд грн);

«природний» сценарій:

23497,259 · 0,75 + 6942,043 · (1 – 0,75) = 19358,455 (млрд грн);

«людський» сценарій:

20746,490 · 0,75 + 7304,061 · (1 – 0,75) = 17385,883 (млрд грн);

«інтегрований» сценарій:

21093,985 · 0,75 + 7105,401 · (1 – 0,75) = 17596,839 (млрд грн).

Критерій Гурвіца, реалістичний (Hurwitz criterion realistic, HR):
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«фінансовий» сценарій:

19440,986 · 0,50 + 6955,684 · (1 – 0,50) = 13198,335 (млрд грн);

«природний» сценарій:

23497,259 · 0,50 + 6942,043 · (1 – 0,50) = 15219,651 (млрд грн);

«людський» сценарій:

20746,490 · 0,50 + 7304,061 · (1 – 0,50) = 14025,276 (млрд грн);

«інтегрований» сценарій:

21093,985 · 0,50 + 7105,401 · (1 – 0,50) = 14099,693 (млрд грн).

Критерій мінімальної дисперсії:
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«фінансовий» сценарій:

D = (6955,684 – 11052,593)2 · 0,1 + (8142,958 –
 11052,593)2 · 0,2 + (10299,958 – 11052,593)2 · 0,4 + (13321,755 –
 11052,593)2 · 0,2 + (19440,986 –11052,593)2 · 0,1 = 11664578,228;
«природний» сценарій:

D = (6942,043 – 12041,929)2 · 0,1 + (8504,040 –
 12041,929)2 · 0,2 + (10793,667 – 12041,929)2 · 0,4 + (14898,619 –
 12041,929)2 · 0,2 + (23497,259 – 12041,929)2 · 0,1 = 20482072,737;
«людський» сценарій:

D = (7304,061 – 11357,640)2 · 0,1 + (8228,668 –
 11357,640)2 · 0,2 + (10421,549 – 11357,640)2 · 0,4 + (13691,158 –
 11357,640)2 · 0,2 + (20746,490 – 11357,640)2 · 0,1 = 13855861,654;
«інтегрований» сценарій:

D = (7105,401 – 11463,900)2 · 0,1 + (8287,302 –
 11463,900)2 · 0,2 + (10501,332 – 11463,900)2 ·0,4 + (13929,838 –
 11463,900)2 · 0,2 + (21093,985 – 11463,900)2 · 0,1 = 14778444,941.

За показниками ефекту, порівняльного ефекту та порівняльної

ефективності (табл. 5.4), відповідно до запропонованих різновидів прогнозу

(від «колаптичного» – до «утопічного»), перевагу одержали такі сценарії

розвитку рекреації: «колаптичний» прогноз – «людський» сценарій, у якому

пріоритет інвестування надається людському капіталу рекреаційної галузі; інші

види прогнозу – «природний» сценарій із пріоритетом, відповідно, якості

рекреаційного середовища. При обґрунтуванні комплексних управлінських

рішень та, відповідно, врахуванні інтегральних показників порівняльної

ефективності за критеріями мінімізації ризику перевагу одержали: критерій

«максиміна» – «людський» сценарій; критерій мінімальної дисперсії –

«фінансовий» сценарій, який передбачає інвестування безпосередньо в

розвиток рекреаційної інфраструктури. При визначенні ймовірностей (табл. 5.4)

різновидів прогнозу використовувалися рекомендації в джерелах [42; 77; 89;

137; 138; 168; 202; 474].
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Таблиця 5.4
Матриця прогнозування сценаріїв зрівноваженого розвитку рекреації в Україні на період 2017–2021 рр.
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ефективності, млрд грн
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337

*Сумарна величина ВВП України
(дисконтоване значення, станом на початок
2017 р.), млрд грн;
**Найбільш значуща величина показника;
***Друга за значущістю величина показника
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Рис. 5.5. Середньостроковий прогноз розвитку національної економіки
України під впливом рекреаційної галузі за критерієм «песимізму – оптимізму»

Проведення прогностичної оцінки такого складного соціально-

економічного процесу, як вплив рекреаційної галузі, що відчуває певні зміни

внаслідок її ринково-регулятивного зрівноваження, на національну економіку, –

викликає низку питань різного роду, проте основна мета запропонованого в

даному дослідженні підходу – одержання певних кількісних, якісних і

структурних прогнозних результатів для забезпечення прийняття релевантних

управлінських рішень у межах визначеного діапазону ефективності.

5.2 Урахування територіально-галузевих особливостей

функціонування та розвитку рекреації

При здійсненні прогностичної оцінки в даному дослідженні при

формуванні відповідних показників (табл. 5.2) були враховані галузеві та

територіальні аспекти функціонування та розвитку рекреації. Зокрема, в

галузевому розрізі проведено аналіз даних у вітчизняній моделі міжгалузевого

балансу, зокрема, щодо проміжного (табл. 5.5) та кінцевого (табл. 5.6)
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споживання рекреаційної галузі протягом 2012–2014 років (структура валової

доданої вартості за видами економічної наведена в табл. А.7 додатку А)

Таблиця 5.5
Проміжне споживання рекреаційної галузі* в моделі міжгалузевого балансу

України, 2012–2014 рр., млн грн
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*Дані за галуззю відпочинку в таблицях «витрати – випуск» (відповідно до даних Держслужби
статистики України) надаються разом із галузями спорту, розваг і мистецтва
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця 5.6
Кінцеве споживання рекреаційної галузі в моделі міжгалузевого балансу

України, 2012–2014 рр., млн грн
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2013 9944 288 8085 23 2677 – 4076 21871
2012 7103 206 7945 18 2561 – 3329 19519

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Якщо приймати до уваги взаємодію рекреації з окремими галузями, то

слід зауважити, що найгірший показник зниження обсягів проміжного

споживання рекреаційних послуг протягом указаного періоду мають такі галузі,

як освіта та охорона здоров’я, що не може не насторожувати, адже ці галузі,

передусім, в інноваційному контексті тісно взаємопов’язані, і зниження

споживання рекреації означає щонайменше відсутність прогресу в плані її

розвитку, особливо з урахуванням науково-освітньої та медичної складової.

Аналіз витрат на кінцеве споживання рекреації (табл. 5.6) свідчить про

повільне, проте перманентно додатне зростання ринку рекреаційних послуг.

Окрім того, співвідношення витрат домашніх господарств як кінцевих

споживачів і сектору загального державного управління, що також має

мінімально позитивну тенденцію, є в певному розумінні оптимістичною

передумовою розвитку таких форм регулювання рекреаційної діяльності як

державно-приватне партнерство.

Зі свого боку територіальні аспекти розвитку рекреації враховані нами в

контексті оцінки людського розвитку (тих його складових, які прямо чи

наближено пов’язані з рекреаційними потребами та інтересами населення

відповідно до показників у табл. 5.3) областей України (на основі методики,

розробленої Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи

НАН України [230]; табл. 5.7, 5.8 – інтегральна  оцінка; табл. 5.9, 5.10 –

приклад одного з показників, а саме «обсяг реалізованих населенню послуг, на

одну особу»; динаміка інших показників – у табл. Ж.2–Ж.8 додатку Ж), які (з

урахуванням даних і рекомендацій у джерелах [17; 40; 101; 158; 161; 204; 205;

239; 299; 474]), умовно об’єднані в рекреаційні макрорегіони: традиційні та

нетрадиційні по відношенню до рекреації (рис. 5.6, 5.7, табл. Ж.1 додатку Ж).

На наш погляд, саме співвідношення «рекреаційно скоригованого» індексу

людського розвитку в традиційних і нетрадиційних рекреаційних

макрорегіонах (в ідеалі це співвідношення має наближатися до «1», з метою

рекреаційного вирівнювання в його територіальному розрізі) відіграє особливу

роль при прогнозуванні та в подальшому макроплануванні розвитку рекреації.



341

Таблиця 5.7
Інтегральна оцінка людського розвитку за областями та рекреаційними

макрорегіонами України з традиційною рекреацією, за період 2010–2015 рр.

Область / макрорегіон 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Західний
3,7024*

0,7590**
3,8785
0,7951

3,8834
0,7961

3,8767
0,7986

3,9096
0,8523

3,9174
0,8579

Волинська обл.
3,5260
0,0811

3,7389
0,0860

3,7417
0,0861

3,7373
0,0860

3,7696
0,0905

3,8250
0,0918

Рівненська обл.
3,6082
0,0902

3,6985
0,0925

3,6481
0,0912

3,6417
0,0947

3,7169
0,1004

3,7163
0,1003

Івано-Франківська обл.
3,6198
0,1086

3,7530
0,1126

3,6301
0,1089

3,6219
0,1087

3,8112
0,1220

3,8923
0,1246

Чернівецька обл.
3,8510
0,0770

4,0393
0,0808

4,1621
0,0832

4,1549
0,0831

4,1598
0,0874

4,1321
0,0868

Закарпатська обл.
3,8340
0,1035

4,0678
0,1098

3,9817
0,1115

3,9745
0,1113

4,0536
0,1176

4,0275
0,1168

Львівська обл.
3,7764
0,2115

3,9988
0,2239

4,0100
0,2246

4,0087
0,2245

4,0451
0,2387

4,0810
0,2408

Тернопільська обл.
3,6305
0,0871

3,7310
0,0895

3,7735
0,0906

3,7619
0,0903

3,8278
0,0957

3,8709
0,0968

Південний
3,6835
0,5636

3,7876
0,5795

3,8234
0,5888

3,8429
0,5918

3,7852
0,4088

3,7500
0,4054

Миколаївська обл.
3,5967
0,0935

3,9106
0,1017

3,7436
0,0973

3,7421
0,0973

3,8185
0,1031

3,8199
0,1031

Одеська обл.
3,7470
0,1948

3,8299
0,1992

3,8188
0,2024

3,8245
0,2027

3,8602
0,2162

3,7879
0,2121

Херсонська обл.
3,4265
0,0822

3,5957
0,0863

3,5028
0,0841

3,5008
0,0840

3,5794
0,0895

3,6090
0,0902

АР Крим
3,7857
0,1931

3,7714
0,1923

3,9431
0,2050

3,9964
0,2078

…*** …

Україна 3,6433 3,8124 3,8062 3,8121 3,8296 3,8129
*Значення показника (розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський
розвиток» [66; 230])
**Ваговий коефіцієнт показника (розраховано з урахуванням чисельності населення в областях України)
***Тимчасово відсутня інформація

Таблиця 5.8
Інтегральна оцінка* людського розвитку за областями та рекреаційними

макрорегіонами України з нетрадиційною рекреацією, за період 2010–2015 рр.

Область / макрорегіон 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

Північний
3,6136
0,6360

3,7801
0,6653

3,7497
0,6637

3,7695
0,6672

3,8112
0,7165

3,7479
0,7046

Житомирська обл.
3,3373
0,0934

3,5397
0,0991

3,4996
0,0980

3,4901
0,0977

3,5892
0,1041

3,5712
0,1036

Київська обл. і м. Київ
3,8014
0,3687

3,9184
0,3879

3,8710
0,3871

3,8714
0,3910

3,9245
0,4239

3,8592
0,4168
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Продовження табл. 5.8
1 2 3 4 5 6 7

Сумська обл.
3,5772
0,0894

3,5752
0,0894

3,6025
0,0901

3,6030
0,0901

3,6433
0,0947

3,6951
0,0961

Чернігівська обл.
3,5215
0,0845

3,7055
0,0889

3,6884
0,0885

3,6821
0,0884

3,7533
0,0938

3,6709
0,0881

Східний
3,6223
1,1555

3,8638
1,2287

3,8101
1,2116

3,8148
1,2093

3,8475
1,2812

3,8407
1,2751

Дніпропетровська обл.
3,6140
0,2638

3,7400
0,2730

3,7213
0,2717

3,7316
0,2724

3,7867
0,2878

3,7816
0,2874

Донецька обл.
3,5247
0,3419

3,7543
0,3642

3,6422
0,3497

3,6422
0,3497

3,6422
0,3642

3,6422
0,3642

Запорізька обл.
3,6401
0,1420

3,9556
0,1543

3,9063
0,1524

3,9174
0,1528

3,9743
0,1630

3,9546
0,1621

Луганська обл.
3,5344
0,1767

3,7665
0,1883

3,7046
0,1852

3,7046
0,1815

3,7046
0,1926

3,7046
0,1926

Харківська обл.
3,8512
0,2311

4,1489
0,2489

4,2097
0,2526

4,2141
0,2529

4,2745
0,2736

4,1996
0,2688

Центральний
3,6000
0,5292

3,6993
0,5438

3,7143
0,5460

3,7343
0,5452

3,7065
0,5708

3,7248
0,5699

Вінницька обл.
3,5251
0,1269

3,6658
0,1320

3,6485
0,1314

3,6424
0,1311

3,7046
0,1408

3,7291
0,1380

Кіровоградська обл.
3,3593
0,0739

3,5411
0,0779

3,5568
0,0783

3,5516
0,0781

3,4954
0,0804

3,5650
0,0820

Полтавська обл.
3,7260
0,1192

3,8390
0,1229

3,8332
0,1227

3,8333
0,1227

3,8222
0,1300

3,8530
0,1310

Хмельницька обл.
3,5575
0,1032

3,6684
0,1064

3,7275
0,1081

3,7194
0,1079

3,6864
0,1106

3,6479
0,1094

Черкаська обл.
3,7848
0,1060

3,7344
0,1046

3,7667
0,1055

3,7651
0,1054

3,7570
0,1090

3,7772
0,1095

*Розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський розвиток» [66; 230]

Таблиця 5.9
Обсяг реалізованих населенню послуг, на одну особу* за областями та

макрорегіонами України з традиційною рекреацією, 2012–2015 рр.
Область / макрорегіон 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5

Західний 0,0439
0,0090

0,0456
0,0094

0,0463
0,0101

0,0484
0,0106

Волинська обл. 0,0392
0,0009

0,0417
0,0010

0,0419
0,0010

0,0411
0,0010

Рівненська обл. 0,0306
0,0008

0,0288
0,0007

0,0307
0,0008

0,0334
0,0009

Івано-Франківська обл. 0,0357
0,0011

0,0368
0,0011

0,0349
0,0011

0,0412
0,0013

Чернівецька обл. 0,0366
0,0007

0,0375
0,0008

0,0353
0,0007

0,0443
0,0009

Закарпатська обл. 0,0315
0,0009

0,0339
0,0009

0,0354
0,0010

0,0390
0,0011
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Продовження табл. 5.9
1 2 3 4 5

Львівська обл. 0,0698
0,0039

0,0757
0,0042

0,0818
0,0048

0,0788
0,0046

Тернопільська обл. 0,0300
0,0007

0,0278
0,0007

0,0279
0,0007

0,0318
0,0008

Південний 0,0870
0,0134

0,0916
0,0141

0,0750
0,0081

0,0694
0,0075

Миколаївська обл. 0,0453
0,0012

0,0466
0,0012

0,0461
0,0012

0,0480
0,0013

Одеська обл. 0,0932
0,0049

0,1068
0,0057

0,1053
0,0059

0,0900
0,0050

Херсонська обл. 0,0409
0,0010

0,0370
0,0009

0,0390
0,0010

0,0474
0,0012

АР Крим 0,1212
0,0063

0,1212
0,0063

… …

Україна 0,0548 0,0564 0,0548 0,0523
*Розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський розвиток» (блок
ІЛР «комфортне життя») [66; 230]

Таблиця 5.10
Обсяг реалізованих населенню послуг, на одну особу* за областями та
макрорегіонами України з нетрадиційною рекреацією, 2012–2015 рр.

Область / макрорегіон 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5

Північний 0,0418
0,0074

0,0475
0,0084

0,0516
0,0097

0,0473
0,0089

Житомирська обл. 0,0326
0,0009

0,0356
0,0010

0,0405
0,0012

0,0391
0,0011

Київська обл. і м. Київ 0,0451
0,0045

0,0546
0,0055

0,0602
0,0065

0,0538
0,0058

Сумська обл. 0,0422
0,0011

0,0402
0,0010

0,0410
0,0011

0,0435
0,0011

Чернігівська обл. 0,0359
0,0009

0,0369
0,0009

0,0379
0,0009

0,0388
0,0009

Східний 0,0616
0,0196

0,0609
0,0193

0,0640
0,0213

0,0581
0,0193

Дніпропетровська обл. 0,0699
0,0051

0,0705
0,0051

0,0819
0,0062

0,0677
0,0051

Донецька обл. 0,0542
0,0052

0,0542
0,0052

0,0542
0,0054

0,0542
0,0054

Запорізька обл. 0,0629
0,0025

0,0622
0,0024

0,0613
0,0025

0,0584
0,0024

Луганська обл. 0,0375
0,0019

0,0375
0,0018

0,0375
0,0020

0,0375
0,0020

Харківська обл. 0,0809
0,0049

0,0803
0,0048

0,0817
0,0052

0,0694
0,0044

Центральний 0,0367
0,0054

0,0356
0,0052

0,0364
0,0056

0,0392
0,0060

Вінницька обл. 0,0375
0,0013

0,0345
0,0012

0,0399
0,0015

0,0397
0,0015
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Продовження табл. 5.10

Кіровоградська обл. 0,0333
0,0007

0,0336
0,0007

0,0302
0,0007

0,0333
0,0008

Полтавська обл. 0,0386
0,0012

0,0374
0,0012

0,0397
0,0013

0,0498
0,0017

Хмельницька обл. 0,0303
0,0009

0,0292
0,0008

0,0281
0,0008

0,0276
0,0008

Черкаська обл. 0,0460
0,0013

0,0457
0,0013

0,0462
0,0013

0,0419
0,0012

*Розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський розвиток» (блок
ІЛР «комфортне життя») [66; 230].

Рис. 5.6. Значення індексу людського розвитку в традиційних
рекреаційних макрорегіонах

Рис. 5.7. Значення індексу людського розвитку в нетрадиційних
рекреаційних макрорегіонах
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Також одним із ключових питань щодо спрямуванні нашої країни до

сталого розвитку, що можливо лише за умови поєднання та посилення

адекватних перетворень в адміністративно-правовому забезпеченні на макро- та

мікрорівнях економічної системи і в галузево-територіальному розрізі

національної економіки є питання рекреаційного та (згідно із законопроектом

«Про сільський зелений туризм» [216]) та пов’язаного з ним сільського

(сільськогосподарського) землекористування. При цьому сільськогосподарські

землі традиційно знаходяться в центрі уваги вітчизняних науковців. Одночасно

необхідність підвищення соціальних стандартів у країні актуалізує питання,

пов’язані із землями рекреаційного призначення. Особливий інтерес викликає

можливість синергізму відповідних процесів землекористування.

Проблемам правового регулювання земельних відносин, визначення

економічних і юридичних підстав використання землі сільськогосподарськими

підприємствами та підприємствами рекреаційної галузі приділяють активну

увагу такі вчені-економісти, як Р. Н. Кларк (R. N. Clark) і Г. Х. Стенлі

(G. H. Stanley) [371], Л. Робертс (L. Roberts) і Д. Холл (D. Hall) [440], Ф. Бровер

(F. Brouwer) та С.  Мартін ван дер Гайде (C. Martijn van der Heide) [417]. Так, у

роботі Ф. Бровера та С. Мартіна ван дер Гайде [417] досліджуються економіко-

політичні чинники мульти-функціонального сільського землекористування.

Водночас низка теоретичних і науково-практичних питань, пов’язаних із

землекористуванням та регулюванням відповідних процесів у галузі сільського

господарства та в галузі рекреації, передусім, у контексті обгрунтування

відповідного економіко-правового механізму, потребують свого подальшого

комплексного вирішення.

Найбільш вагомим результатом поєднання правового та економічного

підходів до регулювання процесами користування землями

сільськогосподарського та рекреаційного призначення є формування

економіко-правового механізму землекористування в системі національної

економіки, а саме в галузях сільського господарства та рекреації (рис. 5.8)

[449], що передбачає два етапи:
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Рис. 5.8. Схема економіко-правового механізму землекористування в
сільськогосподарській і рекреаційній галузях національної економіки

Етап 1. Забезпечення законотворчих, нормативно-правових і

організаційних передумов регулювання процесів землекористування.

Етап 2: Впровадження спеціального режиму оподаткування та державної

підтримки, що сприятиме створенню привабливого інвестиційного середовища

для широкого провадження сільськогосподарського та туристично-

рекреаційного виробництва на засадах сталого розвитку.

У зв’язку з глобалізацією щороку змінюють своє місце знаходження

близько 1 мільярда людей на планеті. Глобальне переміщення людей

відбувається, у більшості, з двох причин: через зміну місця роботи або

відпочинок. Однак, зміна місця роботи є явищем не досить частим, що розуміє

під собою кардинальну зміну місця проживання з переїздом в іншу країну. Зі

свого боку туризм можна назвати більш динамічним явищем, оскільки він

включає у себе постійні переїзди з місця на місце. Можливості індустрії

туризму безмежні. Найбільш поширеним видом туризму сьогодні є
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рекреаційний туризм. Відпочинок можна назвати товаром широкого вжитку,

оскільки будь-яка людина постійно потребує відпочинку. У світі існує безліч

варіантів достойного відпочинку, однак не потрібно забувати про те, що

відпочивати можна не лише закордоном, але й на території власної країни.

За останні десятиліття більшість громадян України стали надавати

перевагу відпочинку за кордоном. Така ситуація спричинена декількома

факторами: відсутність належної інформації про альтернативні місця рекреації

в Україні, дорожнеча відпочинку, що не відповідає умовам та сервісу, що

надається, та нестабільний політичний режим. Більшість жителів України

прагнуть відпочивати з комфортом, подалі від промислових районів та

відчувати себе соціально захищеними. Сучасний рівень життя вимагає

постійної готовності рекреаційних зон до належного обслуговування

відвідувачів, поширення позитивної інформації про себе, змін у політичній та

економічних сферах тощо. Основною проблемою у сфері туризму України є

необізнаність потенційних споживачів щодо існування рекреаційних закладів,

послуг, що вони надають, та відсутність належної підтримки з боку держави.

Проблеми маркетингового розвитку туристичної галузі активно

розглядалися великою кількістю науковців, як вітчизняних, так і закордонних.

У роботах Матюхіна О.В. та ін. [144] та Правик Ю.М. [200] розглядаються

особливості ведення туристично-рекреаційного бізнесу, зокрема його

маркетингова складова та важливість адаптації вітчизняного туризму до нових

світових тенденцій. Н. М. Гоблик-Маркович [50], С. М. Ілляшенко [97],

О. С. Тєлєтов [273] та І. М. Школа [336] розглядають туризм як перспективну

галузь для розвитку економіки України, наводять приклади потенційно вдалих

напрямів туризму та окреслюють стратегічні методи управління

інфраструктури туристичної індустрії. Н. І. Остап’юк [177] зосереджує увагу на

вдалому брендингу туристичних зон як невід’ємної частини туризму зокрема, а

також на важливості репутації країни, що безпосередньо впливає на

зацікавленість туристів при виборі місця відпочинку. М. Холл (M. Hall) [394]

вважає, що туризм є фактором глобальної зміни навколишнього середовища, і
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масштаби, що пов’язані з туристичним рухом можуть бути поліпшені шляхом

соціального маркетингу, оскільки цей вид економічного розвитку є важливим

джерелом валютних надходжень більш-менш розвинених країн. Ларі Дваєр

(L. Dwyer) та Рей Спурр (R. Spurr) [376] у своїй книзі “Tourism economics

summary” пояснюють поняття туризму як соціальне явище. Туризм не можна

розглядати як незалежний сектор економіки, оскільки він тісно пов’язаний з

різними факторами впливу (законодавчі норми, природні коливання, політична

ситуація в країні).

Доцільним є створення адекватних рекомендацій щодо напрямів розвитку

рекреаційно-туристичної галузі України на основі існуючого світового досвіду

з точки зору новітніх маркетингових заходів. Надання пропозицій щодо

поліпшення стану рекреаційної індустрії та проекція можливих результатів

після запропонованих нововведень.

З економічного погляду туристична галузь – це галузь, що здатна

забезпечити високі прибутки при відносно невеликих вкладень у неї. За останні

10–15 років в Україні відбулися негативні процеси, пов’язані із занепадом

промислових зон, відтоком робочої сили закордон, нестійкою політикою

держави, що зі свого боку відобразилися і на туристичній галузі. Однак, не

дивлячись на це, сфера послуг є однією із перспективних напрямів розвитку

економіки України. За статистичними даними [63], витрати на створення

одного робочого місяця у туристичній інфраструктурі в 20 разів менші за

витрати у промисловості. Тому слід звернути увагу на виправданість створення

конкурентоспроможних рекреаційних зон на території України, з урахуванням

невеликих витрат на їх створення і підтримку та можливими високими

прибутками.

Практично усі регіони України мають різноманітні рекреаційні ресурси

(природні та антропогенні об’єкти та / або явища, що можуть бути використані

для відпочинку, лікування та туризму), серед яких традиційно домінують

санаторно-курортні ресурси. До рекреаційних об’єктів України відносять

санаторії (для дорослих та дітей), санаторії-профілакторії, дома відпочинку та
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пансіонати, бази відпочинку та туристичні бази. Рекреаційно-туристичні

ресурси поділяють на природно-географічні, природно-антропогенні,

суспільно-історичні та суперточки-тури [40].

Більшість рекреаційно-туристичних ресурсів зосереджено у Карпатах,

однак в Україні існує велика кількість місць для достойного відпочинку за

межами даних територій. У зв’язку із нестабільною політичною ситуацією в

Україні, увагу потрібно звернути на доступні для туристів рекреаційні зони.

Поряд із запропонованою вище класифікацією рекреаційних макрорегіонів,

згідно з поглядами в [205] територія України поділяється на 4 рекреаційні

регіони:

Азово-Чорноморський (Донецька, Миколаївська, Одеська, Запорізька та

Херсонська області) – лікувальні грязі, морський клімат;

Дніпровсько-Дністровський (Вінницька, Волинська, Житомирська,

Дніпропетровська, Донецька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Полтавська,

Сумська, Тернопільська, харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська

області) – мінеральні та радонові води;

Карпатський (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, чернівецька

області) – мінеральна вода, озокерит, гірська місцевість;

Кримський (АР Крим, Чорне та Азовське море) – лікувальні грязі, гірська

місцевість, термальні та мінеральні води.

Серед більшої частини населення України існує стереотипна думка, що

гарно відпочити можна лише поблизу моря. Така ситуація склалася в наслідок

недостатнього просування інших рекреаційних зон в Україні. Закордоні

туристичні агентства мають суттєвий вплив на споживацьку аудиторію

України, шляхом надання привабливих пропозицій та застосування ефективної

реклами. Українським туристичним агентствам («Аккорд-ТУР», “Travel

Professional Group”, «Альф», “Tez Tour Ukraine” та ін.) більш вигідно

спеціалізуватись на турах в інші країни. Попит на екзотику зі сторони

споживачів, більші комісійні від іноземних готелів та ресторанів, валютні

надходження є привабливими. Конкурувати із всесвітньо відомими
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туристичними брендами важко (Золоті піски в Болгарії, єгипетські курорти

Шарм-Ель-Шейху, альпійські гірськолижні курорти тощо), але не безнадійно.

На нашу думку, для вдалого просування рекреації в Україні необхідно

спочатку з’ясувати, що саме можна подати вибагливим споживачам взамін на

всесвітньо відомі туристичні бренди [448]. Останнім часом набув популярності

екотуризм. Даний вид туризму користується попитом у молодої частини

населення, яка прагне відпочити і водночас намагається економити гроші. В

України є цілий ряд місць для зеленого туризму – Закарпаття (Карпатський

біосферний заповідник), Херсонська область (заповідник Асканія-Нова),

Волинська область (Шацький національний природний парк) [159]. Зазвичай у

цих місцях велика кількість рідкісних рослин та унікальних об’єктів природи,

облаштовані екологічні стежки, діють екологічні туристичні маршрути.

Достойною альтернативою оздоровлення на березі Мертвого моря є

відпочинок у селищі Солотвіно Закарпатської області, що славиться наявністю

великої кількості соляних озер. Солона вода допомагає подолати остеохондроз,

артрит, захворювання нервової системи та ін. Дністровський каньйон – це одне

з найбільш унікальних туристичних територій в Україні. Тут клімат має свої

особливості через циркуляцію повітряних мас і значна кількість сонячного

тепла. Тому його часто порівнюють до середземноморського. З видів туризму

тут властиві: водний сплав і рафтинг, велосипедний, пішохідний, спелео,

автомобільний, культурно-пізнавальний та екологічний.

На особливу увагу заслуговують національні природні парки, на території

яких розташовані поряд із унікальними природними об’єктами також

рукотворні свідки історії – пам’ятки давньої української архітектури

(наприклад, Хотинський замок в однойменному природному парку). Крім того,

значну рекреаційну цінність мають пам’ятки садово-паркового мистецтва,

наприклад, у Софіївському парку в Умані. Саме поєднання всіх можливих

рекреаційних об’єктів і чинників, які представляють природу, культуру, історію

та географію нашої країни, дозволяє в повній мірі сформувати якісно нові

рекреаційні послуги в Україні.
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5.3 Розробка рекомендацій щодо вдосконалення інструментарію

регулювання рекреаційної діяльності

Розглянемо розлогіше питання, пов’язані з урахуванням чинників

програмування та регулювання в процесі прогнозування зрівноваженого

розвитку рекреації.

Формування програми зрівноваженого розвитку рекреації здійснюється

на основі прогностичних результатів, згідно з якими відповідна програма

містить такі складові, як пріоритети розвитку рекреації, джерела та обсяги

фінансових інвестицій, а також результати виконання організаційно-

економічних заходів у взаємозв’язку з обраним типом регуляторної політики.

При цьому на практиці рекреаційні питання, як правило, не розглядаються в

рамках окремих галузевих програм, а вирішуються в контексті формування та

виконання комплексних соціально-економічних програм розвитку територій.

Розроблені вище методологічні положення щодо організаційно-

економічного забезпечення розвитку рекреації на основі програмно-

динамічного підходу (а також із урахуванням особливостей програм і стратегій,

зокрема, відображених у джерелах [195; 222; 223; 234; 264; 319; 436])

дозволяють надати ґрунтовні пропозиції щодо формування програми

зрівноваженого розвитку рекреації (табл. 5.11) [307].

На наш погляд, доцільно обґрунтувати запропоновану програму,

передусім, у її концептуальній формі, а саме в частині убудованості в процеси

соціально-економічного розвитку території, а також забезпечення обсягом

додаткових інвестицій і врахування особливостей регуляторної політики в

період реалізації програми, що дозволяє підвищити рівень її реалістичності та

відповідності орієнтирам розвитку національної економіки.

Для реалізації представленої програми необхідні додаткові інвестиції в

зрівноважений розвиток рекреації, спрогнозований у песимістичній,

реалістичній та оптимістичній перспективі. Розрахунок додаткових інвестицій

складається з трьох етапів:
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Таблиця 5.11
Формування програми зрівноваженого розвитку рекреації на територіальному

рівні, на період 2017–2021 рр.
І Концептуалізація програми

Характер убудованості в комплексну програму соціально-економічного розвитку
території
Прогностичне обґрунтування програми

Обсяг інвестицій, млн грнІнвестиції

Сценарій Песимістичний
прогноз

Реалістичний
прогноз

Оптимістичний
прогноз

 «Фінансовий» 18367,685 18367,644 17722,587
«Природний» 6910,028 6910,028 9562,670
«Людський» 12638,857 12638,836 13642,628
 «Інтегрований» 10510,494 10510,500 12192,078

Урахування регуляторної політики та інструментарію регулювання рекреаційної
діяльності в період реалізації програми

ІІ Реалізація програми (за «інтегрованим» сценарієм; умовний приклад, фрагмент)
Основний і додатковий

обсяги фінансових
інвестицій, тис грн

Організа-
ційно-

економічні
заходи

(проекти)

Тер-
міни
ви-

конан-
ня

Відпові-
дальний
викона-

вець
Іно-
земні
інвес-
тори

Бюд-
жети
різних
рівнів

Вітчиз-
няні ін-
вестори

Очікувані результати
виконання заходів

(проектів)

Розвиток рекреації: рівновага економічного, соціального, екологічного та інших чинників
Пріоритет 1. Розвиток екорекреації

Облаштуван
-ня місць
відпочинку

2017-
2018 рр.

Відділ
культу-
ри і
туризму

700,00 200,00 400,00 Підвищення рівня
екологічного комфорту під
час відпочинку населення

Створення
ландшафт-
ного
рекреацій-
ного парку

2017-
2021 рр.

Відділ
еконо-
мічного
розвит-
ку

5000,0 990,00 1500,00 Одержання економічного
ефекту шляхом
використання унікального
рекреаційного середовища

Пріоритет 2. Розвиток соціально спрямованої рекреації
Реконструк-
ція
санаторію

2018-
2019 рр.

Відділ
будів-
ництва

4500,0 230,00 700,00 Підвищення рівня здоров’я
та, відповідно,
продуктивності праці
населення через
збільшення якісних послуг

1) за класичним підходом:

«фінансовий» сценарій:
песимістичний прогноз: (47,029 + 44,280 + 41,868 + 39,731 + 37,820 +
+ 36,106 + 34,554 + 33,146 + 31,859 + 30,677) · 14,128 = 5327,231 (млрд грн);
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реалістичний прогноз: (67,852 + 80,410 + 96,623 + 116,459 + 139,893 +
+ 166,911 + 197,496 + 231,638 + 269,327 + 310,553) · 14,128 =
= 23694,916 (млрд грн);
оптимістичний прогноз: (88,674 + 116,540 + 151,378 + 193,186 + 241,966 +
+ 297,716 + 360,438 + 430,130 + 506,794 + 590,428) · 14,128 =
= 42062,560 (млрд грн);
«природний» сценарій:
песимістичний прогноз: 570,328 + 528,015 + 488,841 + 452,558 + 418,978 +
+ 387,885 + 359,106 + 332,457 + 307,797 + 284,954 = 4130,919 (млрд грн);
реалістичний прогноз: 595,215 + 607,389 + 650,133 + 727,586 + 843,915 +
+ 1003,274 + 1209,839 + 1467,779 + 1781,285 + 2154,534 =
= 11040,947 (млрд грн);
оптимістичний прогноз: 620,102 + 686,762 + 811,425 + 1002,614 +
+ 1268,852 + 1618,663 + 2060,571 + 2603,100 + 3254,773 + 4024,113 =
= 17950,975 (млрд грн);
«людський» сценарій:
песимістичний прогноз: (5327,231 + 4130,919) / 2 = 4729,075 (млрд грн);
реалістичний прогноз: (23694,916 + 11040,947) / 2 = 17367,9315 (млрд грн);
оптимістичний прогноз: (42062,560 + 17950,975) / 2 = 30006,768 (млрд грн);
«інтегрований» сценарій:
песимістичний прогноз: 5327,231 + 4130,919 + 4729,075 =
= 14187,225 (млрд грн);
реалістичний прогноз: 23694,916 + 11040,947 + 17367,932 =
= 52103,795 (млрд грн);
оптимістичний прогноз: 42062,560 + 17950,975 + 30006,768 =
= 90020,303 (млрд грн);

2) за форсайтинговим підходом:

«фінансовий» сценарій:
песимістичний прогноз: (67,852 + 80,410 + 96,623 + 116,459 + 139,893 +
+ 166,911 + 197,496 + 231,638 + 269,327 + 310,553) · 14,128 =
= 23694,916 (млрд грн);
реалістичний прогноз: (88,674 + 116,540 + 151,378 + 193,186 + 241,966 +
+ 297,716 + 360,438 + 430,130 + 506,794 + 590,428) · 14,128 =
= 42062,560 (млрд грн);
оптимістичний прогноз: (151,378 + 193,186 + 241,966 + 297,716 +
 360,438 + 430,130 + 506,794 + 590,428 + 681,034 + 778,610) · 14,128 =
= 59785,147 (млрд грн);
«природний» сценарій:
песимістичний прогноз: 595,215 + 607,389 + 650,133 + 727,586 + 843,915 +
+ 1003,274 + 1209,839 + 1467,779 + 1781,285 + 2154,534 =
= 11040,947 (млрд грн);
реалістичний прогноз: 620,102 + 686,762 + 811,425 + 1002,614 +
+ 1268,852 + 1618,663 + 2060,571 + 2603,100 + 3254,773 + 4024,113 =
= 17950,975 (млрд грн);
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оптимістичний прогноз: 811,425 + 1002,614 + 1268,852 + 1618,663 +
+ 2060,571 + 2603,100 + 3254,773 + 4024,113 + 4919,644 + 5949,890 =
= 27513,645 (млрд грн);
«людський» сценарій:
песимістичний прогноз: (23694,916 + 11040,947) / 2 = 17367,932 (млрд грн);
реалістичний прогноз: (42062,560 + 17950,975) / 2 = 30006,768 (млрд грн);
оптимістичний прогноз: (59785,147 + 27513,645) / 2 = 43649,396 (млрд грн);
«інтегрований» сценарій:
песимістичний прогноз: ((47,029 + 80,410 + 41,868 + 39,731 + 139,893 +
+ 36,106 + 34,554 + 231,638 + 31,859 + 30,677) · 14,128 +
+ (570,328 + 528,015 + 650,133 + 452,558 + 418,978 + 1003,274 + 359,106 +
+ 332,457 + 1781,285 + 284,954)) · 1,5 = (10084,058 + 6381,088) · 1,5 =
= 24697,719 (млрд грн);
реалістичний прогноз: ((67,852 + 116,540 + 96,623 + 116,459 + 241,966 +
+ 166,911 + 197,496 + 430,130 + 269,327 + 310,553) · 14,128 +
+ (595,215 + 607,389 + 811,425 + 727,586 + 843,915 + 1618,663 +
+ 1209,839 + 1467,779 + 3254,773 + 2154,534)) · 1,5 =
= (28451,743 + 13291,120) · 1,5 = 62614,2945 (млрд грн);
оптимістичний прогноз: ((88,674 + 193,186 + 151,378 + 193,186 +
+ 360,438 + 297,716 + 360,438 + 590,428 + 506,794 + 590,428) · 14,128 +
+ (620,102 + 686,762 + 1268,852 + 1002,614 + 1268,852 + 2603,100 +
+ 2060,571 + 2603,100 + 4919,644 + 4024,113)) · 1,5 =
= (47083,877 + 21057,710) · 1,5 = 102212,381 (млрд грн);

3) обсяги додаткових інвестицій – як різниця між прогностичними

результатами за форсайтинговим і класичним підходами:

«фінансовий» сценарій:
песимістичний прогноз: 23694,916 – 5327,231 = 18367,685 (млрд грн);
реалістичний прогноз: 42062,560 – 23694,916 = 18367,644 (млрд грн);
оптимістичний прогноз: 59785,147 – 42062,560 = 17722,587 (млрд грн);
«природний» сценарій:
песимістичний прогноз: 11040,947 – 4130,919 = 6910,028 (млрд грн);
реалістичний прогноз: 17950,975 – 11040,947 = 6910,028 (млрд грн);
оптимістичний прогноз: 27513,645 – 17950,975 = 9562,670 (млрд грн);
«людський» сценарій:
песимістичний прогноз: 17367,932 – 4729,075 = 12638,857 (млрд грн);
реалістичний прогноз: 30006,768 – 17367,932 = 12638,836 (млрд грн);
оптимістичний прогноз: 43649,396 – 30006,768 = 13642,628 (млрд грн);
«інтегрований» сценарій:
песимістичний прогноз:
(10084,058 + 6381,088 + 8232,573) – (5327,231 + 4130,919 +
+ 4729,075) = (4756,827 + 2250,169 + 3503,498) = 10510,494 (млрд грн);
реалістичний прогноз:
(28451,743 + 13291,120 + 20871,432) – (23694,916 + 11040,947 +
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+ 17367,932) = (4756,827 + 2250,173 + 3503,500) = 10510,500 (млрд грн);
оптимістичний прогноз:
(47083,877 + 21057,710 + 34070,794) – (42062,560 + 17950,975 +
+ 30006,768) = (5021,317 + 3106,735 + 4064,026) = 12192,078 (млрд грн).

Питання пошуку додаткових інвестицій є дуже складним. Особливо в

умовах недостатнього фінансування з бюджетів різних рівнів одним із засобів

інвестування є державно-приватне партнерство (ДПП). В розвинених країнах

світу за допомогою ДПП вдається залучити до національних економік мільярди

євро. Серед основних секторів інвестування, як правило, визначаються

енергетика, дорожня інфраструктура, охорона здоров’я та ін.; протягом

останніх років – також туризм і рекреація. Враховуючи, що стан вітчизняної

рекреаційної галузі вимагає значних інвестицій для її розбудови та розвитку,

водночас її соціальна сторона традиційно для нашої країни дещо гальмує

процеси фінансування, і особливо в умовах загальної кризи, – досвід залучення

ДПП є вкрай необхідним. Незважаючи на те, що саме ДПП як концепція та

механізм наразі активно досліджується та потребує додаткового вивчення своїх

особливостей, беззаперечним є факт його ефективності, особливо в соціально-

економічних проектах, зокрема, рекреаційних, у яких зацікавлені рівною мірою

держава та бізнес, а також громадськість.

Автори праці [387] М. Франко (M. Franco)  і К.  Естевао (C. Estevao)

пропонують концептуальну модель ДПП у сфері туризму на регіональному

рівні в контексті розвитку конкурентної економічної діяльності, підкреслюючи

при цьому велике значення даної сфери на рівні національному. Вчений-

рекреолог П. Ф. Дж. Іґлз (P. F. J. Eagles) [378] досліджує критерії менеджменту

в найбільш часто використовуваних моделях керування парками та

територіями, що охороняються. В роботі В. В. Круглова [121] досліджується

створення та розвиток рекреаційно-туристичних кластерів на основі державно-

приватного партнерства. В роботі Г.П.Скляра та Ю. В. Карпенка [243]

проведено аналіз ДПП, визначено напрями підвищення ефективності діяльності

та суспільної взаємодії в сфері туризму та рекреації. Праця С. Г. Нездоймінова

та Н. М. Андрєєвої [160] присвячена ДПП у сфері рекреації та туризму в
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контексті соціальної відповідальності. В роботі Д. М. Стеченка та

І. В. Безуглого [262] зроблено висновок про те, що ДПП активізує соціально-

економічні процеси в рекреаційно-туристичній сфері нашої країни.

Водночас питання впливу ДПП на розвиток рекреації з урахуванням

необхідності державного регулювання та підтримки, балансу соціальних і

економічних чинників та інших питань, які відіграють ту чи іншу роль у

досягненні рівноваги в рекреаційній сфері, – потребують свого подальшого

вивчення.

Виходячи з вищезазначеного, доцільним є аналіз та пошук нових

можливостей ДПП як механізму зрівноваженого розвитку рекреації.

Визначаючи правила гри в рекреаційному бізнесі, ми виходимо з того, що

державно-приватне партнерство – це форми взаємовідносин між державою або

органами місцевого самоврядування та приватними партнерами, які

оформляються у вигляді договору, передбачають реалізацію і сумісне

фінансування суспільно значущих проектів на довгостроковій основі та

розподіл ризиків, відповідальності і винагород [55]. При цьому, починаючи з

2010 року, коли було прийнято Закон України «Про державно-приватне

партнерство» [211], станом на сьогоднішній день фахівець [83] констатує те, що

«…вступ у силу Закону про ДПП не спричинив більшу кількість проектів, у

зв’язку з відсутністю детальних ознак, наявність яких дозволяє віднести певний

проект до ДПП, недостатньою урегульованістю порядку державної підтримки

проектів, мінімальними гарантіями для інвесторів, обмеженням сфер ДПП…»,

і, як наслідок, зміну правил гри (відповідно до Закону України 2015 року [207]),

а саме:

– зміни відносно вступу в силу окремих положень договору концесії та

відносно норм за концесійними платежами, – створюють більш прийнятні

умови для бізнесу щодо будівництва рекреаційних об’єктів;

– зміни щодо переліку сфер діяльності, де може застосовуватися ДПП –

розширюють можливості державної підтримки для різних, у тому числі й

нетрадиційних форм туристично-рекреаційної діяльності;
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– зміни щодо надання додаткових гарантій для інвесторів, зокрема,

з’явилось право приватного партнера призупинити виконання інвестиційних

зобов’язань, якщо ціни на послуги приватного партнера, що регулюються

державою, не є економічно обґрунтованими тощо.

Хоча протягом останнього десятиліття мали місце й деякі вітчизняні

здобутки щодо реалізації проектів із застосуванням ДПП [429, с. 135], хоча

мало хто з міжнародних інвесторів прийняв у них участь.

В сфері рекреації вже існує позитивний досвід ДПП. Але в контексті

розвитку соціальної сторони рекреаційних послуг, і відповідно, на шляху до

зрівноваженості економічної та соціальної сторін рекреації проекти ДПП є

практично новою справою. Так, у Німеччині поширені три моделі ДПП, а саме

[430, с. 5]:

– модель, у якій державні органи контролюють, яким чином

підприємство витрачає інвестиції на будівництво, планування та виробництво;

– модель, у якій державні органи надають приватним постачальникам

привілеї щодо надання конкретних робіт або послуг;

– модель, у якій державні та приватні компанії кооперують зусилля для

спільного виконання конкретних проектів.

Проте зазначається, що в соціальній сфері досвід роботи з проектами

ДПП практично відсутній. У даному контексті в роботі [378] в якості суб’єктів

рекреаційної діяльності у формі партнерства поряд із державними установами,

прибутковими компаніями, розглядаються некомерційні організації та громади.

Обґрунтовується, що в контексті орієнтації на принципи консенсусу,

підзвітності та прозорості оптимальною є модель із залученням до керівництва

представників неприбуткових суспільних організацій.

Безумовно, погляд на соціальні питання ДПП, так само як і питання

економічні, має здійснюватися через призму соціально-економічної

розвиненості країни. Так, автори статті [443] Дж. П. Саі (J. P. Sai), Н. Музондо

(N. Muzondo) і Е. Марунда (E. Marunda) досліджують проблеми, що впливають

на створення та функціонування ДПП у сфері туризму на прикладі країни, що
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розвивається, зокрема: дефіцит довіри, відсутність достатніх стимулів, високий

рівень ризику, відсутність правового захисту партнерських відносин,

відсутність ініціативи збоку перспективних приватних партнерів, недостатність

державної підтримки та готовності до співпраці.

На основі рекомендацій, які викладені в роботах [207; 389; 425, c. 70–71,

85–87; 430, c. 8–21], зокрема, відповідно до так званої моделі Мюльхаймера

(Mühlheimer Modell) [425, c. 110–112], ми пропонуємо використовувати

механізм ДПП в рекреації з метою підтримання (зрівноваження) її соціальної

компоненти поряд із власне економікою сфери відпочинку та оздоровлення

(рис. 5.9) [398].

Рис. 5.9. Механізм державно-приватного партнерства для зрівноваженого
розвитку рекреації

Відповідно, механізм ДПП, спрямований на соціально-економічне

зрівноваження рекреації містить наступні складові:

– комплексна оцінка проектів, яка включає наступні моменти:

організацію процедури проведення конкурсу вибору проектів ДПП; вибір

способу фінансування (форфейтинг, гранти, субсидії тощо); встановлення

проектного, інвестиційного та фактичного обсягу фінансування; обсяг

нерухомого майна; економічне обґрунтування та прогнозна оцінка

ефективності проекту; детальний аналіз попиту на послуги згідно з проектом;
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ситуаційно обумовлені операційні втручання в процеси планування та

будівництва відповідно до проектних вимог та ін.;

– аналіз шансів і ризиків для всіх партнерів проекту ДПП: громади,

державної чи місцевої влади, бізнесу, інвесторів. За такого підходу можуть

виникнути додаткові ускладнення через збільшення кількості учасників із

різними інтересами. Проте за умови ефективної координації та конфлікт-

менеджменту можна домогтися додаткових переваг, які виходять за рамки

просто надання рекреаційних послуг і підвищують привабливість території та

підвищують добробут і рівень життя громадян;

– широке врахування екологічних і енергетично ощадних аспектів у

процесі планування, будівництва та експлуатації рекреаційних, у тому числі

туристичних і спортивних об’єктів і споруд;

– орієнтованість на будівництво об’єктів та інфраструктури з

урахуванням широкого спектру рекреаційних потреб: як людей, що витрачають

значні кошти на відпочинок чи є професійними спортсменами, що потребують

особливих рекреаційних послуг із залученням, наприклад, спеціального

функціонального обладнання; так і людей зі звичними запитами щодо

відпочинку чи оздоровлення та отримання позитивних емоцій, а також і

передусім соціально незахищених верств населення, дітей, пенсіонерів, людей з

обмеженими можливостями тощо.

Загалом при застосуванні ДПП як механізму зрівноваженого розвитку

рекреації слід орієнтуватися, передусім, на культурні особливості, управлінські

традиції та принципи соціального та економічного життя в рамках

досліджуваної території. Якщо місцева влада (чи представники державної

влади) вбачає у середньо- та довгостроковій перспективі переваги для розвитку

власної території від будівництва чи відновлення певних рекреаційних

(туристичних, курортних, спортивних) об’єктів і споруд, то їй доцільно

розглянути ДПП як альтернативну форму організації рекреаційного бізнесу. На

відміну від прямого державного керівництва залучення до управління через

ДПП приватних агентів спричинять у них зацікавленість у створенні стійкого
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попиту на рекреаційні послуги, а отже високий рівень якості даних послуг і

загальну привабливість даного сектору економіки. Виникне своєрідний ефект

сумісної відповідальності та, відповідно, відбудеться злиття фінансів

муніципальних (держбюджетних) і приватних (кошти фізичних і юридичних

осіб, іноземні інвестиції).

Ураховуючи рекомендації в роботах [10; 14; 47; 62; 123; 350; 368; 436;

479], можна зробити висновок про те, що рекреаційні послуги, що включають

окрім власне відпочинку також спортивну та культурно-пізнавальну складові,

відіграють дійсно важливу роль у розвитку суспільства. Вони є життєво

важливими послугами, які надають особисту, соціальну, економічну та

екологічну вигоду для окремих осіб, громад і суспільства в цілому.

Зокрема, парки забезпечують безліч позитивних моментів для їх

відвідувачів, які безпосередньо чи непрямо їх використовують із метою

відпочинку. Парки створюють «відчуття місця» в суспільстві, дозволяючи

бігти, споглядати, відкривати для себе нові переваги спілкування з природним

середовищем, що врешті позитивно відобразиться на відпочинку та, відповідно,

здоров’ї індивідів. Окрім того парки надають притулок і є місцем існування

диких тварин, дозволяючи полегшити наслідки урбаністичного навантаження, є

буфером між житловими і промисловими районами. Парки покращують

естетичні характеристики, чим сприяють підвищенню вартості нерухомості та

поліпшують імідж і впорядкованість громад.

Відпочинок, через своє фізичне, соціальне і естетичне вираження надає

можливість людям поліпшити своє здоров’я і добре самопочуття, спілкуватися і

взаємодіяти з іншими людьми, здобувати нові навички в спорті та пізнанні

природи, весело і невимушено проводити час і знаходити баланс у своєму

житті. Ці чинники врешті сприяють загальному поліпшенню фізичного і

психічного здоров’я, відповідно, скороченню витрат на охорону здоров’я,

забезпеченню вибору здорового способу життя та правильної самооцінки для

молоді та всіх категорій людей, які мають рекреаційні потреби. Відвідування
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спортивних і культурних заходів, фестивалів, конкурсів також зміцнюють

здоров’я та посилюють конструктивні взаємозв’язки в суспільстві.

В Україні внаслідок численних обговорень протягом останніх років на

загальнодержавному, регіональному та міському рівнях визнано, що

рекреаційні та пов’язані з ними спортивні та культурні об’єкти, передусім,

парки та інші відкриті простори є життєво важливими для створення стійкого

майбутнього.

В результаті, держава сприяє наданню послуг, які пропонують населенню

різноманітні рекреаційні, спортивні та культурні можливості, та включають в

себе: створення програм, надання в користування об’єктів та організацію

спеціальних заходів, безпосередньо та через партнерства; забезпечення

організаційного розвитку, допоміжних служб і громадських інвестицій у

створення потенціалу в галузі спорту, культури і відпочинку, особливо –

соціального спрямування; підтримку громадам виявляти і вирішувати питання,

а також співпрацювати з іншими державними, приватними та некомерційними

організаціями.

При цьому, враховуючи транзитивність стану вітчизняної економіки та

процесів державного регулювання такі соціально-економічні галузі як

рекреація відчувають на сьогоднішній день наступні труднощі: старіння

рекреаційної інфраструктури, в тому числі багатьох об’єктів, термін корисного

використання яких наближається до свого завершення чи вже завершено;

підвищення вимог до технічного обслуговування рекреаційних об’єктів;

зростання рівня очікування для нових і більш якісних послуг, пов’язаних із

технологічними інноваціями та тенденціями до формування широкого спектру

рекреаційних послуг у порівнянні з тим, що очікувалося в минулому; бюджетне

обмеження, що пов’язане в тому числі й з ускладненням альтернативності

витрачання коштів у зв’язку зі зростанням різноманітності потреб і запитів

сучасного суспільства.

Очевидно, що на додачу до проблеми зі старінням інфраструктури постає

необхідність реагування на зміни, що відбуваються в рекреації відповідно до
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загальносвітових тенденцій, що потребує модернізації чи заміни існуючої

інфраструктури, а також створення нової інфраструктури. Для вирішення цих

проблем необхідний високий рівень залучення держави, приватного сектора та

громадськості.

Загальновизнано, що вибір серед конкуруючих пріоритетів повинен

залежати від ступеня суспільного блага, враховуючи як прямі, так і непрямі

вигоди від того чи іншого блага. Стосовно рекреаційних послуг це справедливо

як у їх порівнянні з іншими послугами в системі функціонування національного

господарства, так і всередині самої структури даних послуг. Серед пріоритетів

щодо власне рекреаційного розвитку можна виокремити такі:

– надання адресних послуг, які включають в себе ту їх складову, яка

орієнтована на благополуччя всіх громадян шляхом надання основних

можливостей для значної частини населення. Йдеться про те, щоб надати

громадянам можливість протягом усього життя користуватися рекреаційними

об’єктами, що мають низьку вартість або ж є безкоштовними (наприклад,

спорудження на відкритому повітрі спортивних і дитячих майданчиків) в якості

вищого пріоритету в порівнянні з тими, що є дорогими у використанні;

– надання рекреаційних послуг цільовим сегментам населення: поряд із

дорослими відпочивальниками, що формують найважливіший ринок

споживання послуг із відпочинку, держава та громадськість мають акцентувати

більше уваги на тих сегментах, які мають життєво важливе значення для

поліпшення соціально-культурного та, відповідно, в довгостроковій

перспективі економічного благополуччя держави, а саме: по-перше, дітей і

молоді, заохочуючи їх із самого раннього віку до здорового способу життя, а

також надаючи їм рівні соціальні можливості у задоволенні рекреаційних і

пов’язаних із ними спортивних та ін. потреб; по-друге, сімей як «комірки»

суспільства, в тому числі й з огляду на потребу в демографічному зростанні та

подоланні міграційної кризи; по-третє, осіб, які з більшою ймовірністю

стикаються з перешкодами в процесі одержання доступу до рекреації, в тому

числі, люди похилого віку, інваліди, фізичні особи, що мають украй низький
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рівень доходів. Визначено, що більш високий рівень залучення цих верств

населення до різноманітних соціальних процесів, у тому числі й тих, які

сприяють задоволенню рекреаційних потреб, робить позитивний вплив у

цілому на суспільство (наприклад, через створення безпечних районів,

збільшення кількості громадян, що сповідують здоровий спосіб життя,

скорочення витрат, пов’язаних з медико-санітарною допомогою та соціальними

послугами, а також запобігання актів вандалізму тощо).

Програма розвитку рекреації має включати ті заходи, в яких державні чи

муніципальні органи влади будуть відігравати активнішу керівну роль у їх

реалізації та будуть спрямовувати інвестиції для забезпечення того, щоб

створені в результаті рекреаційні об’єкти були доступні для широкої

громадськості, де існують значні непрямі вигоди, а також заходи, за допомогою

яких забезпечуються рекреаційні потреби за доступними цінами.

Партнерство буде здійснюватися з максимальною віддачею від наявних

інвестиційних ресурсів із уникненням дублювання. В рамках партнерства

надання рекреаційних послуг покликане доповнювати, а не замінювати чи

конкурувати з тими, які можуть бути надані самостійно приватними та

некомерційними організаціями. Зрозуміло, що муніципальна участь там, де

потреба спільноти може бути досягнута без державної підтримки, непотрібна.

Слід ураховувати також кластерний принцип, згідно з яким у разі потреби

певні рекреаційні об’єкти будуть згруповані з іншим рекреаційними,

спортивними та культурними об’єктами для досягнення економічної

ефективності, розширення використання і максимального надання спортивних,

культурних та рекреаційних можливостей в одному місці. В свою чергу, за

інтегрованим принципом, де це можливо, рекреаційні об’єкти будуть

поєднуватися з іншими об’єктами, які є елементами суспільного життя, таких

як школи, бібліотеки, служби охорони здоров’я тощо. Нові рекреаційні об’єкти

мають виникнути за принципом зручності доступу, тобто у взаємозв’язку з

іншими муніципальними зручностями через шляхи, велосипедні маршрути та

громадський транспорт. Необхідно також створити резервний капітал, який
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дозволить розробити додаткові об’єкти чи перепланування існуючі. Ключовим

чинником є стійкість партнерства, з метою забезпечення максимальної віддачі

від інвестицій в розвиток рекреації. Як уже зазначалося вище, однією з

основних умов розвитку сучасної рекреації є диференціація їх послуг, яка

передбачає, зокрема, надання таких послуг, як: проведення спеціальних подій і

свят; фітнес і загальнозміцнююча рекреація; дошкільний відпочинок;

проведення видовищних видів спорту; відпочинок із можливістю навчання

дітей додатковим навичкам; організація відпочинку з урахуванням

можливостей посилення соціальної взаємодії; надання соціальних можливостей

для підлітків; відпочинок, який передбачає захист природних та історичних

ресурсів; рекреація, спрямована на підтримку сімей; можливості відпочинку

для літніх людей; влаштування рекреаційних заходів з інтеграцією підгруп

громадян; забезпечення емоційних вражень, які відображають «втечу» з

урбаністичного середовища.

На основі рекомендацій, викладених у роботах [18; 57; 82; 96; 98; 135;

152; 184; 234; 247; 252; 256; 283; 392; 466], пропонуємо наступний комплекс

регулятивних інструментів, спрямованих на зрівноважений розвиток рекреації в

середньостроковій перспективі [307] відповідно до сценаріїв, запропонованих

вище. При цьому зазначимо, що взагалі сама наявність і доцільність

державного регулювання в рекреаційній галузі не відіграє початкову роль в її

розвитку. Всупереч тому, що рекреація має багато в чому ознаки сфери

людської діяльності, що потребує державного втручання, – початковим

механізмом регулювання рекреаційної діяльності є ринок із його можливістю

до саморегуляції, а держава, в свою чергу, поряд із механізмом об’єднання

прорекреаційних ініціатив третього сектору, виконує роль творця правил гри та

захисту соціальних, екологічних та інших непрямих економічних інтересів

учасників рекреаційної діяльності. Загалом ідеться про змішану форму

регулювання, що здійснюється водночас і симбіотично механізмом ринкової

саморегуляції, механізмом державного регулювання та механізмом
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регулювання громадськістю, що активно відстоює права населення на гідний

відпочинок і високий рівень якості життя.

Отже, інструментарій зрівноваженого розвитку рекреації відповідно до

сценаріїв її розвитку полягає в такому (із визначенням пріоритетів і режимів

регуляторної та загальної соціально-економічної політики в рекреаційній галузі

господарювання; за основу орієнтовних режимів регулювання взято ідеї

режимології В. І. Ляшенка [135]):

1. Спільні положення для всіх сценаріїв зрівноваженого розвитку

рекреації.

Пріоритети політики економічного регулювання:

– визнання на рівні держави рекреації як одного з пріоритетів сталого

розвитку суспільства;

– урахування цілей і завдань регуляторної політики в цілому по державі,

а також узгодженість із загальною соціально-економічною політикою в

рекреаційній галузі, зокрема, з огляду на орієнтованість на сталий розвиток

суспільства;

– координація та сприяння розвитку рекреації на загальнонаціональному

рівні з урахуванням світових тенденцій, відповідно до діяльності Всесвітньої

туристичної організації, Всесвітньої організації охорони здоров’я тощо;

– згладжування макрорегіональних диспропорцій щодо рекреаційного

розвитку;

– селективний протекціонізм рекреаційної галузі, як у макрорегіонах, де

рекреація є традиційною, так і в тих, де рекреація не є традиційною;

– створення національного інформаційно-наукового центру дослідження

рекреації;

– створення сприятливих умов для інвестицій у рекреацію;

– формування іміджу країни для розвитку внутрішнього ринку

рекреаційних послуг;

– забезпечення інституційної підтримки розвитку малого рекреаційного

підприємництва;
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– спрощення системи започаткування та здійснення рекреаційного

підприємництва;

– визначення та затвердження національних стандартів у сфері

рекреації, що пов’язані з її відновлювальною, соціальною, екологічною та

іншими функціями.

Пріоритети політики правового регулювання:

– вдосконалення нормативно-правової бази в сфері рекреації;

– створення законопроекту про рекреаційну діяльність в Україні;

– створення законопроекту про розвиток рекреаційних ландшафтних

парків на території національних і регіональних природних парків, а також

об’єктів садово-паркового мистецтва;

– розвиток методології ліцензування, стандартизації та сертифікації в

рекреаційній сфері;

– прийняття нормативно-правових документів для врегулювання

процесів розвитку сільського туризму, зокрема, щодо реєстрації, звітності та

оподаткування власників відповідних об’єктів;

– усунення протиріч чинного законодавства щодо порядку використання

територій рекреаційного, курортного, природоохоронного,

сільськогосподарського та ін. призначення.

Режими стимулювання та обмеження – відповідно до механізму

змішаного регулювання рекреації, тобто комплексного поєднання елементів

механізму ринкової саморегуляції, механізму державного регулювання та

механізму самоорганізації суб’єктів господарювання шляхом створення

об’єднань і асоціацій

Інструментарій регулювання рекреаційної діяльності:

– ліцензування, стандартизація, сертифікація в рекреаційній сфері;

– стратегічний контроль, за допомогою якого оцінюється ефективність

досягнення поставлених цілей в рекреаційній галузі, зокрема, через оцінку

виконання комплексних програм рекреаційного розвитку;
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– поточний контроль, спрямований на перевірку ефективності реалізації

конкретних рекреаційних заходів;

– територіальний моніторинг ринку рекреаційних послуг;

– моніторинг конкурентоспроможності національного рекреаційного

продукту;

– контроль якості рекреаційних послуг;

– державне замовлення рекреаційних послуг;

– інфраструктурне забезпечення рекреаційної галузі;

– моніторинг і регулювання неорганізованого в’їздного туризму із

сусідніх країн;

– створення єдиної бази земель рекреаційного призначення;

– формування прозорого механізму виділення земельних ділянок під

проекти рекреаційного призначення.

2. Сценарій «фінансовий».

Пріоритет фінансово-економічної та ринково орієнтованої регуляторної

політики в галузі рекреації.

Баланс режимів стимулювання та обмеження рекреаційної діяльності.

Інструментарій регулювання рекреаційної діяльності:

– бюджетно-податкове регулювання в рекреаційній сфері;

– створення фондів підтримки ринку рекреаційних послуг;

– формування системи рекламно-інформаційного забезпечення

рекреаційної галузі країни та її територій;

– кредитне регулювання рекреаційної галузі;

– субсидії рекреаційним підприємствам;

– аудит рекреаційної діяльності;

– державний маркетинг;

– детінізація рекреаційної економічної діяльності;

– доведення рівня комфортності рекреаційної інфраструктури до

міжнародних стандартів;
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– сприяння процесам зниження частки непрацюючих рекреаційних

закладів;

– модернізація процесів державного контролю рекреаційної галузі в

аспектах обґрунтування підстав для проведення позапланових перевірок,

дотримання обмежень щодо тривалості перевірок, обсягу прав інспекторів,

усунення дублювань повноважень контролюючих органів, недоцільно

завищеного обсягу документації тощо.

3. Сценарій «природний».

Пріоритет екологічно орієнтованої регуляторної політики в галузі

рекреації.

Режим максимального сприяння екологічно спрямованій рекреації та

жорсткого обмеження екодеструктивної рекреаційної діяльності.

Інструментарій регулювання рекреаційної діяльності:

– створення умов стимулювання діяльності з охорони природного

рекреаційного середовища;

– сприяння ефективному використанню, підтриманню та відновленню

природних рекреаційних ресурсів, зокрема, через додаткові збори та платежі за

використання даних ресурсів;

– сприяння розширенню мисливських і рибних угідь для їх

рекреаційного використання;

– створення умов для використання в рекреаційних цілях об’єктів

природно-заповідного фонду, без заподіяння екологічних збитків;

– моніторинг процесів зміни клімату та їх впливу на рекреаційне

середовище.

4. Сценарій «людський».

Пріоритет соціально орієнтованої регуляторної політики в галузі

рекреації

Режим максимального сприяння соціально спрямованій рекреації.

Інструментарій регулювання рекреаційної діяльності:
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– створення державних програм щодо підготовки кадрів і підвищення

кваліфікації фахівців у рекреаційній сфері;

– збільшення інвестицій у людський капітал через забезпечення

відновлення сил людей;

– вирішення питань адресної соціальної рекреації;

– підтримка дитячого напряму процесів надання рекреаційних послуг;

– підвищення рівня якості робочих місць у рекреаційній галузі;

– сприяння створенню інтегрованого рекреаційного середовища через

поліпшення його соціальної складової шляхом інтенсифікації процесів охорони

та відтворення архітектурної та культурної спадщини в місцях розташування

рекреаційних об’єктів;

– регулювання потенційних конфліктних відносин між місцевими

громадами та приїжджими рекреантами, зокрема, через невідповідний рівень

культури поведінки останніх;

– сприяння підприємницької діяльності, що здійснюється вразливою

частиною населення, зокрема, молоддю, учасникам АТО, особами з

особливими потребами.

5. Сценарій «інтегрований».

Рівновага фінансово-економічних, природно-екологічних і соціальних

чинників регуляторної політики в галузі рекреації.

Режим сприяння інноваційній, а також соціально та екологічно

спрямованій рекреаційній діяльності.

Інструментарій регулювання рекреаційної діяльності:

– державно-приватне партнерство в рекреаційній сфері;

– сприяння у розробці та впровадженні інноваційних технологій

рекреаційного обслуговування;

– пільгове оподаткування соціально, екологічно орієнтованих та інших

державно та суспільно значущих видів рекреаційної діяльності;

– популяризація ролі та значення рекреаційної галузі для соціально-

економічного розвитку серед місцевого населення;
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– підтримка ініціатив щодо створення профспілок і асоціацій за

окремими видами рекреаційної та туристичної діяльності;

– селективне регулювання із застосуванням конкурсної процедури

розподілу інвестиційних проектів у рекреації;

– кредитування окремих рекреаційних підприємств, які надають

соціально та екологічно значущі тощо послуги;

– виважене регулювання цінової політики в сфері соціально та

екологічно спрямованої рекреації, з урахуванням недопущення цінової

дискримінації;

– цільове бюджетне фінансування програм зрівноваженого розвитку

рекреації.

На окрему увагу заслуговує також питання створення адекватної

організаційної структури управління рекреацією на державному рівні. Так, у

роботі К. С. Ємельянової [82] розкриваються недоліки організаційної структури

управління туристичною та курортною діяльністю в Україні. Приклади таких

організаційних структур в європейських країнах свідчать про те, що чим вища

роль туризму та курортів у державі, тим складнішою (в плані наявності різних

ієрархічних рівнів, представництв у різних підрозділах виконавчої влади,

ступеня незалежності в прийнятті рішень тощо) є відповідна оргструктура

управління. В нашій же країні стан речей діаметрально протилежний: протягом

усіх років незалежності нашої держави спостерігається постійне втручання в

усталеність такої структури, а також намагання поступового применшення її

ролі в економічному розвитку країни.

Станом на початок 2017 року формою організації питань туризму,

курортів і рекреації на загальнодержавному виконавчому рівні є департамент

туризму та курортів, який прямо підпорядковується Міністерству економічного

розвитку і торгівлі України. Внутрішня структура департаменту (відділ

координації та контролю туристичної діяльності; відділ маркетингу та

міжнародної діяльності; відділ економічної аналітики, статистики,

стандартизації та науки; відділ розвитку туристичних дестинацій та курортів)
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свідчить про адитивність і другорядність рекреаційної економічної галузі. На

регіональному рівні схожа ситуація: в складі облдержадміністрацій є

управління культурою та туризмом. Наразі триває процес виділення в окремі

департаменти підрозділів, які будуть займатись виключно туристичними

питаннями, проте є побоювання, що таке реформування є більше формальним,

ніж спрямованим на виконання конкретних дій у рамках зростання ролі

туризму та рекреації в розбудові економіки держави. При цьому питання

рекреації в кращому випадку знову відіграватиме другорядну роль у складі

туристичної діяльності. На наш погляд, в організаційно-структурному плані

необхідні вдосконалення, подібні до наведених вище пропозицій щодо

державного програмування рекреаційної діяльності. Тобто, зрозуміло, що

станом на сьогоднішній день ускладнення структури управління соціально-

економічними процесами на територіальному рівні не є доцільним, як із

фінансового, так і з організаційного поглядів. Проте посилення ролі рекреації в

діяльності підрозділів, які прямо чи опосередковано мають до неї відношення

(департаменти управління туризмом, охороною здоров’я, спортом, культурою

тощо) украй необхідне. При цьому зміни в оргструктурі, зазначені вище,

доцільні в плані створення інформаційно-координаційного центру рекреації.

Інвестування в сферу рекреації традиційно в країнах із транзитивною

(табл. Д.4 додатку Д) економікою залежить, передусім, від зацікавленості

потенційних іноземних інвесторів, що вбачають нові можливості для

розгортання свого бізнесу. Поряд із цим державна політика не використовує всі

шанси для розвитку галузі відпочинку, курортного лікування та внутрішнього

туризму, оскільки основна її увага приділена виробничій сфері, а також тим

напрямам сфери послуг, що дають швидкий економічний ефект і в яких вага

соціо-культурних аспектів незначна. Проте в довгостроковій перспективі

розвиток країни на засадах сталості та соціальної відповідальності неможливий

без урахування в стратегії національної економіки таких соціальних напрямів

як рекреація. Більше того, саме рекреація є одним із тих визначальних
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напрямів, які обумовлюють актуальність та є гуманістичним імперативом

концепції сталого розвитку суспільства.

Державна інвестиційна політика в рекреаційній галузі за умов відносної

стабільності національної економіки мала низку суттєвих недоліків, зокрема,

йдеться про таке: по-перше, занижена роль інвестицій у рекреацію як

соціально-економічний напрям розвитку, в порівнянні з іншими секторами

національного господарства з менш вираженою соціальною складовою. Це

свідчить, зокрема, про те, що рекреаційні, як і будь-які інші соціально-змістовні

та соціально-орієнтовані проекти не отримували першочергового значення при

визначенні інвестиційних пріоритетів України.

По-друге, у внутрішніх зв’язках рекреаційно-туристичної галузі та,

відповідно, в структурі оздоровчо-рекреаційно-туристичного комплексу

рекреаційній підсистемі в порівнянні з туристичною підсистемою приділялось

значно менше уваги при розподілі фінансово-інвестиційних ресурсів. При

цьому при оцінці інвестиційних проектів, у яких водночас були представлені

аспекти оздоровлення, відпочинку та подорожей, на нашу думку, не в повній

мірі враховувалися можливості отримання позитивних синергетичних ефектів.

По-третє, традиційно інвестиційні потоки спрямовувалися переважно в

території з уже відносно розвиненою інфраструктурою у поєднанні зі

сприятливими кліматичними та ресурсними умовами організації відпочинку,

передусім у Крим і Карпати. При цьому потенціал більшої частини вітчизняних

територій, які мають історико-культурні, природно-заповідні, соціально-

демографічні та інші чинники розвитку рекреаційної галузі, так і не отримав

шансу для свого використання. Крім деяких винятків, як то Шацькі озера на

Волині чи Буймерівка на Сумщині тощо.

Наразі резонним є питання взагалі про доцільність розвитку сфери

відпочинку в країні, де ведуться воєнні дії та нехтується цінність людського

життя. Враховуючи всю трагічність і критичність ситуації, сподіваючись на

реалізацію оптимістичного прогнозу в найближчому майбутньому, пропонуємо

схему формування та реалізації антикризової інвестиційної політики в
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рекреаційній галузі національної економіки (рис. 5.10). Головні стратегічні

орієнтири при цьому ми вбачаємо в такому:

Рис. 5.10. Стратегічний підхід до формування та реалізації антикризової
інвестиційної політики в рекреаційній галузі національної економіки

– створення іміджу держави, в якій рекреація є однією з головних

життєво важливих сфер, а підвищення якості життя населення та людини, в

тому числі й за рахунок забезпечення надання якісних рекреаційних і

пов’язаних із ними туристичних і лікувально-оздоровчих послуг, – є головною

метою державної соціально-економічної політики;

– формування надійних передумов і чинників створення сприятливого

інвестиційного клімату в економіці загалом і в рекреаційній галузі, зокрема; з

орієнтацією на провідні міжнародні стандарти та врахування водночас

ментальних особливостей і традицій гостинності в Україні;

Оцінка інвестиційних
програм щодо розвитку
рекреації

Формування
антикризових
інвестиційних програм

Розробка інвестиційних
програм щодо розвитку
рекреації

Врахування поряд із економічними
соціальних та екологічних чинників
надання рекреаційних послуг

Вибір і попереднє корегування
інвестиційних програм за критерієм
рівноваги соціально-економічних інтересів

Прогнозування
рівноважного соціально-
економічного розвитку

Стан національної економіки в
умовах політичної та фінансово-
економічної кризи

Можливості
стабілізації та
розвитку

Реалізація інвестиційної
політики щодо рівноважного
розвитку рекреації

Комплекс організаційно-економічних
інструментів і заходів держави, що спрямовані на
створення сприятливого інвестиційного клімату,
структурну трансформацію та підвищення
економічних, соціальних, екологічних та ін.
показників ефективності рекреаційної галузі в
системі функціонування та розвитку
національного господарства

Фінансово-економічні, науково-
технічні, політичні та інші
чинники впливу
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– трансформація малоефективних рекреаційно-туристичних комплексів

у відповідні регіонально-кластерні утворення, що дозволять використовувати

конкурентні механізми в якості каталізатора розвитку підприємств і організацій

туристичного та рекреаційного бізнесу та загалом соціально-економічного

розвитку на регіональному та загальнонаціональному рівнях;

– створення мотиваційних інструментів щодо залучення інвестицій в

інноваційні, соціально відповідальні та екологічно ефективні рекреаційні

проекти, поряд із наданням допомоги в рамках економічно обґрунтованого

відновлення порушеного середовища та зруйнованих об’єктів традиційними

способами;

– застосування комплексного підходу в розбудові рекреаційної галузі, в

якому б ураховувався весь діапазон потреб населення у відпочинку, передусім,

за критеріями його часу, відстані, тривалості тощо, а також із широкими

можливостями крос-культурного, історико-патріотичного, природно-

екологічного та іншого характеру;

– створення правил гри, що справедливі з інформаційного та

регулятивного поглядів, а також є підґрунтям для подальшого мотивування для

всіх учасників процесів виробництва, надання та споживання рекреаційних

послуг із мінімізацією вірогідності виникнення у майбутньому можливих

конфліктних і, насамперед, антагоністичних соціально-економічних ситуацій і

максимальним розширенням умов для створення співпраці та рівноважного

розвитку.

Особливу роль у розвитку внутрішніх зв’язків в галузі національної

економіки, що традиційно поєднує рекреацію, туризм і курортне лікування, на

наш погляд, відіграє бачення того, яким чином можна знаходити не просто так

звані точки дотику, наприклад, на відрізках «туризм – рекреація» чи «рекреація

– курортне лікування», а комплексне розуміння та системний підхід у розвитку

тих напрямів відповідних видів діяльності, що в перспективі нададуть

найбільше значення синергетичного ефекту. В даному контексті світовий

досвід і традиції радянських часів підтверджують доцільність, зумовлену
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сьогодні попитом в нашій країні, розгляду на одному рівні з тріадою «туризм –

курорти – рекреація» четвертої складової – спорт.

Слід зазначити, що без адекватного сьогоднішнім реаліям механізму

державної підтримки реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на

розвиток оздоровчо-спортивної  туристично-рекреаційної діяльності (рис. 5.11),

Рис. 5.11. Механізм державної підтримки реалізації інвестиційних
проектів, спрямованих на розвиток оздоровчо-спортивної туристично-

рекреаційної діяльності в Україні

Проекти розвитку
оздоровчо-
рекреційної
діяльності

Проекти розвитку
спортивно-
рекреаційної
діяльності

Проекти розвитку
туристично-
рекреаційної
діяльності

Фінансування та
співфінансування
реалізації інвестиційних
проектів, а також
кредитування за рахунок
коштів державного або
місцевих бюджетів

Надання
пропозицій,
реєстрація проектів

Ідеї, цілі та завдання розвитку
комплексної рекреаційної
діяльності

Надання державних і
місцевих гарантій з
метою забезпечення
виконання боргових
зобов’язань за
запозиченнями суб’єкта
господарювання

Здійснення
державної
підтримки
(переважно
у формі
державно-
приватного
партнерства)

Повна або часткова
компенсація за рахунок
коштів державного або
місцевих бюджетів
відсотків за кредитами
суб’єктів
господарювання

Комплексні
проекти
розвитку
рекреації

Оцінка та
відбір проектів,
із урахуванням
показників 1–7

Суб’єкти інвестиційної
рекреаційної діяльності,
інші ініціатори

Актуальність і
соціальна спрямова-
ність проекту (1)

Співвідношення витрат
та очікуваного
результату від
здійснення проекту (2)

Результат аналізу
ефективності використання
бюджетних коштів (3)

Детальності техніко-економічних
розрахунків і обґрунтування
обсягу та форми надання
державної підтримки (4)

Інноваційність
проекту (5)

Вплив на стан довкілля
внаслідок виконання
проекту (6)

Рівень ресурсного
забезпечення
проекту (7)

Органи
державної влади
та місцевого
самоврядування
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в нашій країні як в середньостроковому періоді, так і на перспективу

неможливе досягнення значних успіхів у відповідних економічних галузях

національної економіки.

Зазначимо, що правові засади для формування вказаних правил гри в

Україні є, вони чітко прописані та ґрунтовно обмірковані. Певним

удосконаленням у даному контексті, на наш погляд, має бути поєднання

окремих правових аспектів відповідно до різних напрямів діяльності (туризму,

спорту, рекреації тощо), релевантних даному дослідженню, таким чином, щоб

отримати нове стратегічне бачення рекреаційного розвитку в Україні через

залучення інвестицій за належної державної політики.

Згідно вітчизняного законодавства, зокрема, Закону України «Про

курорти» [213] (який визначає організаційно-економічні, соціальні та правові

засади розвитку курортів у нашій країні та спрямований на забезпечення

якісного лікування та оздоровлення громадян на основі використання та

охорони природних рекреаційних ресурсів), Закону України «Про оздоровлення

та відпочинок дітей» [214]; Закону України «Про туризм» [209; 217] (який

спрямований на забезпечення прав громадян на відпочинок, свободу

пересування, охорону здоров’я, безпечне життя і здоров’я довкілля,

задоволення духовних потреб при здійсненні подорожей), Закону України «Про

фізичну культуру і спорт» [218] (який регулює суспільні відносини у створенні

умов для розвитку спорту), – стратегічні орієнтири, зокрема, такі, що

визначають напрямки майбутніх інвестицій у відповідні галузі в рекреаційно-

курортній діяльності характеризуються таким:

– сприяння державних органів перетворенню рекреаційно-курортного

комплексу у високорентабельну та конкурентоспроможну галузь національної

економіки (ст. 3 «Про курорти»);

– проголошення туризму одним із пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку та створення сприятливих умов та інфраструктури для

туристичної діяльності; при соціальному та екологічному спрямуванні туризму

як високорентабельної економічної галузі (ст. 6, «Про туризм»);
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– визначення спорту як важливого чинника досягнення фізичної і

духовної досконалості людини; забезпечення гуманістичної спрямованості та

пріоритету загальнолюдських цінностей і справедливості (ст. 4, «Про фізичну

культуру і спорт»);

– врахування рекреаційних потреб населення на конкретні види

санаторно-курортних послуг при формуванні загальнодержавних і

територіальних програм розвитку курортів (ст. 3 «Про фізичну культуру і

спорт»);

– забезпечення доступності послуг на рекреаційних територіях, що

мають особливо цінні та унікальні (державного значення), а також

загальнопоширені (місцевого значення) природні лікувальні ресурси, для всіх, у

першу чергу, хворих і соціально незахищених громадян (ст. 3–4 «Про фізичну

культуру і спорт»);

– спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм

розвитку туризму при спрощенні та гармонізації податкового, валютного,

митного, прикордонного та інших видів регулювання (ст. 6, «Про туризм»);

– розробка програми розвитку курортів на основі об’єктивних

показників ефективності  лікування,  медичної  реабілітації  та  профілактики

захворювань, результатів спеціальних наукових досліджень і проектних робіт,

фінансово-економічних показників діяльності курортів; при дотриманні

режиму використання природних лікувальних ресурсів із урахуванням

екологічних і санітарно-гігієнічних обмежень (ст. 14 «Про туризм»);

– забезпечення безпеки в галузі туризму, зокрема, в контексті прав

громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля при здійсненні

туристичних подорожей; можливості безперешкодного одержання медичної,

правової та інших видів невідкладної допомоги; охорони рекреаційно-

туристичних ресурсів, встановлення гранично допустимих навантажень на

об’єкти культурної спадщини та довкілля (ст. 13, «Про туризм»);

– забезпечення умов для спортивно-оздоровчої діяльності та відпочинку

громадян шляхом створення центрів фізичного здоров’я населення, організації
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спортивних споруд та співпраці з відповідними громадськими організаціями

(ст. 27, «Про фізичну культуру і спорт»).

При цьому таке твердження ґрунтується, передусім, на прогностичній

оцінці можливих конфліктних ситуацій, вірогідність яких підвищується через

ускладнення організаційних та економічних сторін рекреації соціальною,

екологічною та іншими складовими, що врешті, з одного боку, може значно

посилити синергію об’єднаних спільною метою (надання якісних всебічних

рекреаційних послуг у відповідності з потребами сучасної людини з

урахуванням її купівельної спроможності) різноаспектних напрямів розвитку

сфери відпочинку. А з іншого боку, створенні певного «хаосу», який навіть при

розподілі відповідних повноважень і відповідальності за так званим кластерним

принципом, унеможливить вкрай необхідний сьогодні швидкий розвиток даної

сфери послуг, що наблизив би рівень життя в Україні до світових і

європейських стандартів.

Проте роль держави не повинна обмежуватися тільки підтримувальною

функцією та поширенням державно-приватного партнерства в рекреаційній

галузі. Залучення вітчизняних і, насамперед, іноземних інвестицій у розвиток

соціально-економічної системи «спорт – лікування – туризм – рекреація»

вимагає створення чітких і прозорих правил гри на кшталт оптимальних

механізмів розподілу ресурсів. При цьому в контексті дослідження

рекреаційних процесів, у широкому розумінні даних механізмів йдеться не

тільки про природні рекреаційні ресурси, а й про формування людського та

соціального капіталу в даній галузі, що врешті має стати підґрунтям для

пошуку оптимальних напрямів залучення ресурсів інвестиційних.

Отже, в сфері рекреації, що визначається поміж інших галузей

національної економіки соціальною складовою, не менш значущою ніж

складова економічна, в умовах відсутності бюджетних коштів ДПП є

механізмом, який здатен інвестувати в дану сферу і більше того – інвестувати в

комплексний рекреаційний продукт. Саме такий підхід відповідає вимогам

концепції сталого розвитку та сприяє розвитку рекреаційного бізнесу в його
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довгостроковій перспективі. Запропонований у даній роботі механізм ДПП

вирізняється поміж інших механізмів та інструментів підтримки розвитку

рекреації таким: комплексною оцінкою проектів, аналізом ризиків і шансів для

всіх партнерів і третіх осіб, врахування широкого спектру рекреаційних потреб

і, передусім, потреб соціального спрямування.

Відповідно до сценаріїв прогнозування рекреаційного розвитку

запропоновані інструменти регулятивного впливу на рекреаційну галузь,

зокрема, щодо формування програми зрівноваженого розвитку рекреації в

рамках соціально-економічних змін на територіальному рівні. Регуляторна

політика в рекреаційній сфері представлена в розрізі таких пріоритетів, як

координація та сприяння розвитку рекреації на загальнонаціональному рівні з

урахуванням світових тенденцій, відповідно до діяльності Всесвітньої

туристичної організації, Всесвітньої організації охорони здоров’я; забезпечення

інституційної підтримки розвитку малого рекреаційного підприємництва та ін.

В якості підґрунтя для інструментарію регулювання рекреацією розглядаються

режими стимулювання та обмеження, зокрема, відповідно до інтегрованого

сценарію прогнозування, – режим сприяння інноваційній, а також соціально та

екологічно спрямованій рекреаційній діяльності.

Висновки до п’ятого розділу

Таким чином, у даному розділі на основі розробленої моделі та положень

щодо програмування рекреаційної діяльності проведено прогностичну оцінку та

запропоновано вдосконалений інструментарій регулювання зрівноваженого

розвитку рекреації, зокрема, така його складова як державно-приватне

партнерство в рекреаційній галузі.

Базуючись на проведених дослідженнях і одержаних результатах щодо

зрівноваженого розвитку рекреації в розрахунковій моделі прогностичної

оцінки відображено такі складові: функцію розвитку національної економіки

протягом середньострокового періоду; показники фінансового, природного та
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людського капіталу рекреаційної галузі; похибку, спричинену стохастичністю

ендогенного людського та екзогенних чинників, які впливають на розвиток

рекреації, а також апроксимацією, а саме лінеаризацією моделі здійснення

прогностичної оцінки. Результати оцінки достовірності моделі – позитивні (за

показниками: коефіцієнт детермінованості на рівні 0,97 – вказує на сильну

залежність між незалежними змінними капіталу рекреаційної галузі та

результатом – індексом ВВП; F-статистика, Т-статистика – результати

позитивні, свідчать про достовірність моделі.

На основі запропонованої розрахункової моделі, модифікованої

регульованою (форсайтинговою) зміною показників капіталу рекреаційної

галузі, в роботі здійснено прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в

системі управління національною економікою на період 2017–2021 рр. За

результатами проведеної оцінки доведено, що за показниками ефекту,

порівняльного ефекту та порівняльної ефективності, відповідно до

запропонованих різновидів прогнозу (від «колаптичного» – до «утопічного»),

перевагу одержали такі сценарії розвитку рекреації: «колаптичний» прогноз –

«людський» сценарій, у якому пріоритет інвестування надається людському

капіталу рекреаційної галузі; інші види прогнозу – «природний» сценарій із

пріоритетом, відповідно, якості рекреаційного середовища. При обґрунтуванні

комплексних управлінських рішень та, відповідно, врахуванні інтегральних

показників порівняльної ефективності за критеріями мінімізації ризику

перевагу одержали: критерій «максиміна» – «людський» сценарій; критерій

мінімальної дисперсії – «фінансовий» сценарій, який передбачає інвестування

безпосередньо в розвиток рекреаційної інфраструктури.

Розроблені в роботі методологічні положення щодо організаційно-

економічного забезпечення розвитку рекреації на основі програмно-динамічного

підходу дозволили надати пропозиції щодо формування програми

зрівноваженого розвитку рекреації, що здійснюється на основі прогностичних

результатів, згідно з якими відповідна програма містить такі складові, як

пріоритети розвитку рекреації, джерела та обсяги фінансових інвестицій, а
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також результати виконання організаційно-економічних заходів у взаємозв’язку

з обраним типом регуляторної політики. Доведена доцільність обґрунтованості

запропонованої програми в її концептуальній формі, а саме в частині

убудованості в процеси соціально-економічного розвитку території, а також

забезпечення обсягом додаткових інвестицій і врахування особливостей

регуляторної політики в період реалізації програми, що дозволяє підвищити

рівень її реалістичності та відповідності орієнтирам розвитку національної

економіки.

На основі доведеної у роботі необхідності інституційних трансформацій і,

відповідно, встановлення взаємозв’язку між пріоритетами (такими, як:

координація та сприяння розвитку рекреації на загальнонаціональному рівні з

урахуванням світових тенденцій; забезпечення інституційної підтримки

розвитку малого рекреаційного підприємництва та ін.) та режимами (зокрема,

відповідно до інтегрованого сценарію прогнозування, – режим сприяння

інноваційній, а також соціально- та екологічно-спрямованій рекреаційній

діяльності тощо) регуляторної політики в соціально-економічній сфері

рекреації вдосконалено інструментарій регулювання рекреаційної діяльності

(бюджетно-податкове та кредитне регулювання, аудит, виважене регулювання

цінової політики, підвищення рівня якості робочих місць, підтримка дитячого

напрямку оздоровчо-лікувальної та спортивно-рекреаційної діяльності,

регулювання потенційних конфліктів, моніторинг процесів зміни клімату та їх

впливу на рекреацію тощо) відповідно до сценаріїв прогнозування її розвитку

на рівні національної економіки.

Зокрема, в рамках «інтегрованого» прогностичного сценарію в роботі

вдосконалено механізм державно-приватного партнерства в контексті

забезпечення соціально-економічного зрівноваження рекреації, що містить такі

складові як, по-перше, комплексна оцінка проектів, яка включає такі елементи:

організація процедури проведення конкурсу вибору проектів; вибір способу

фінансування; встановлення проектного, інвестиційного та фактичного обсягу

фінансування; детальний аналіз попиту на послуги згідно з проектом; і, по-
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друге, аналіз шансів і ризиків для всіх партнерів проекту, що за умови

ефективної координації дозволяє домогтися додаткових переваг, які виходять за

рамки просто надання рекреаційних послуг і підвищують привабливість

території та підвищують добробут і рівень життя громадян. Таким чином,

запропонований у роботі організаційно-економічний підхід дозволяє

диференціювати та раціоналізувати процеси інвестиційного забезпечення

рекреаційних проектів і орієнтуватися при створенні відповідних об’єктів та

інфраструктури на задоволення широкого спектру рекреаційних потреб. Саме

такий підхід відповідає вимогам концепції сталого розвитку та сприяє розвитку

рекреаційного бізнесу в його довгостроковій перспективі.

При розробці пропозицій щодо регулятивних інструментів, спрямованих

на зрівноважений розвиток рекреації, зазначено, що взагалі сама наявність і

доцільність державного регулювання в рекреаційній галузі не відіграє

початкову роль в її розвитку. Всупереч тому, що рекреація має багато в чому

ознаки сфери людської діяльності, що потребує державного втручання, –

початковим механізмом регулювання рекреаційної діяльності є ринок із його

можливістю до саморегуляції; держава зі свого боку поряд із механізмом

об’єднання прорекреаційних ініціатив третього сектору, виконує роль творця

правил гри та захисту соціальних, екологічних та інших прямих і непрямих

економічних інтересів учасників рекреаційної діяльності. В цілому йдеться про

механізм змішаного регулювання рекреації, що поєднує елементи ринкової

саморегуляції та державної регуляторної політики, згідно з яким

запропонований у роботі інструментарій, який включає такі складові як

контроль якості рекреаційних послуг, територіальний моніторинг ринку

рекреації, моніторинг конкурентоспроможності вітчизняного рекреаційного

продукту тощо, дозволяє комплексно забезпечувати зрівноваженість розвитку

рекреаційної галузі національного господарства.

Основні матеріали п’ятого розділу опубліковані в працях [307; 315; 319;

326; 328; 331; 398; 448; 449].
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретико-методологічне узагальнення

та подано нове вирішення науково-прикладної проблеми щодо прогнозування

зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною

економікою, що є основою для формування нової концепції здійснення

прогностичної оцінки та розробки пропозицій щодо забезпечення реалізації

управлінських рішень, орієнтованих на підвищення результатів ефективності

функціонування національної економіки внаслідок регулювання та

програмування рівноважних станів рекреаційної галузі з урахуванням чинників

її капіталу та ринкових умов господарювання.

Одержані результати дозволили зробити такі висновки теоретико-

методологічного, методичного та практичного характеру.

1. На підставі аналізу теоретико-методологічних передумов еволюції

наукових поглядів на соціально-економічну сферу відпочинку та її роль у

трансформації макроекономічних процесів, автором розроблено та теоретично

обґрунтовано концепцію прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в

системі управління національною економікою, сутність якої розкривається в

тому, що шляхом здійснення форсайтингового прогнозу впливу рекреаційної

галузі на економіку за видами «колаптичного», песимістичного, реалістичного,

оптимістичного та «утопічного» прогнозу передбачаються результати

підвищення показника ВВП унаслідок створення рівноважних станів як за

допомогою ендогенних чинників капіталу рекреаційної галузі, так і через

державне втручання в рекреаційні процеси за допомогою соціально-спрямованої

регуляторної політики та інвестиційно-розподільчого програмування, що у

поєднанні з інструментами саморегуляції ринку рекреаційних послуг дозволяє

підвищити якість життя населення та людського капіталу в частині відновлення

сил для зростання продуктивності праці.

2. На основі прогностичного та системного підходів у роботі

вдосконалено визначення сутнісної складової поняття «зрівноважений розвиток
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рекреації в системі управління національною економікою», яке запропоновано

розуміти як перманентний процес повернення до стану рівноваги взаємодії між

суб’єктами рекреаційної діяльності, що відбувається протягом заданого часу в

межах простору конкретної країни чи її окремих територій, у певних соціально-

економічних, політичних і природно-екологічних умовах, за допомогою

застосування важелів та інструментів державного регулювання. Відповідно,

поняття «прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації» запропоновано

розуміти як концептуальне обґрунтування та оцінку тенденцій і перспектив

розвитку рекреації – соціально-економічного процесу в системі управління

національною економікою на засадах динамічно-рівноважного, системно-

функціонального та форсайтингового підходів із використанням методів

економіко-математичного моделювання.

3. Автором обґрунтовано теоретико-методологічні положення щодо

регулювання інституційних змін у рекреації як соціально-економічній сфері

суспільного розвитку, що враховують поетапний взаємозв’язок «рекреаційна

потреба – створення інститутів – механізми управління національною

економікою – система прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації».

Визначено концептуальні положення зрівноваженого розвитку рекреації в

контексті узагальнення теоретико-економічних підходів щодо визначення

рівноважних станів національної економіки, в якому надання переваги

неоінституціональному теоретико-ігровому підходу рівноваги Неша

пояснюється необхідністю передбачення результатів вибору декількох

учасників рекреаційної діяльності, що можливо лише за умови аналізу

відповідних рішень неізольовано одне від іншого.

4. В роботі вдосконалено теоретико-методичні засади щодо визначення

ролі та місця рекреації в системі управління національною економікою на основі

застосування системно-ієрархічного підходу, що дозволило виокремити

підпорядкованість цілей рекреаційної підсистеми, які реалізуються в таких її

підгалузях як організований відпочинок, туризм, лікування та спорт, через

прогнозний граф досягнення мети функціонування національної економіки.
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Проаналізовані окремі компоненти рекреаційної підсистеми, такі як ресурси

рекреаційної галузі, внутрішні галузево-територіальні, кластерні та

міжрегіональні взаємозв’язки, а також результати розвитку рекреації.

5. Автором запропоновано методологічний підхід до визначення

складових підсистеми прогнозування розвитку рекреації в контексті аналізу

функціональних взаємозв’язків у системі управління національною

економікою, який дозволяє враховувати причинно-наслідкові зв’язки на

кожному з етапів прийняття та реалізації управлінського рішення щодо

зрівноваженого розвитку рекреації як системоутворюючого чинника для

забезпечення досягнення економічного результату функціонування

рекреаційної підсистеми, що в поєднанні з іншими функціями, такими як

цілепокладання, програмування, плануванням, регулювання та стимулювання

комплексно забезпечує процес управління рекреаційною сферою послуг в

національному господарстві.

6. У роботі проаналізовані та узагальнені соціально-економічні чинники

інтегрованості рекреації в сучасних концепціях суспільного розвитку, в тому

числі концепціях соціальної відповідальності, соціального та природного

капіталу, які передбачають поєднання інструментів досягнення міжнародних

стандартів якості, в тому числі відносно розвитку інфраструктури, а також

прискорення розвитку окремих територій, підвищення якості життя населення

при виконанні програми популяризації України у світі та реформи системи

охорони здоров’я, в рамках стратегічних напрямів державного управління

рекреаційною галуззю національного господарства.

7. На основі комплексного аналізу детермінованості тісноти внутрішніх

зв’язків між методами економічного моделювання, зокрема, динамічного

програмування, імітаційного моделювання, сценарного аналізу тощо, в

дисертації доведена синтезна форма їх взаємодії при застосуванні відносно

рекреаційної діяльності як об’єкту прогнозування, що дозволило в повній мірі

розкрити взаємозв’язок рекреаційної підсистеми та системи управління

національною економікою; дисертантом удосконалено принципи прогнозування
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зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною

економікою на основі системно-функціонального підходу за критеріями

врахування специфіки соціально-економічної природи рекреації, оптимізації

опису рекреації як об’єкту прогнозування, системності та аналогічності, що

дозволило підвищити їх взаємозв’язок із прогностичними методами при

проведенні теоретико-методичного аналізу рекреаційної діяльності та,

відповідно, в повній мірі обґрунтувати рекреаційно релевантні рішення в

системі управління національною економікою.

8. У роботі розроблено теоретико-методичний динамічно-рівноважний

підхід до державного прогнозування розвитку рекреації, що дозволило провести

аналіз соціально-економічних зв’язків із урахуванням чинників використання

природної, фінансової та людської форм рекреаційного капіталу, скоригованого

із урахуванням галузево-територіального чинника, які корелюють із

показниками динаміки валового внутрішнього продукту, з метою забезпечення

прийняття рішень регуляторними органами з використанням матриці

показників прогностичного ефекту та порівняльної ефективності сценаріїв

розвитку рекреаційної галузі за критеріями «максиміна», «максимакса», Байєса,

Гурвіца та мінімальної дисперсії.

9. Дисертантом запропоновані науково-методичні підходи до розвитку

інноваційної екорекреаційної діяльності, що дозволили провести комплексний

аналіз рекреаційної території в напрямку організації широкого спектру

туристично-рекреаційних послуг, таких як сільський туризм, промислові тури,

поєднання спорту та відпочинку, відвідання рекреаційних ландшафтних парків

тощо, а також чинників програмування у взаємозв’язку з механізмом

землекористування в рекреаційній галузі національної економіки.

10. В роботі обґрунтовано науково-методичні засади до урахування

наслідків і ролі регуляторної політики при прогнозуванні зрівноваженого

розвитку рекреації на основі модифікованої моделі Бреннана – Б’юкенена, в

якому поряд із обмеженістю державного впливу на економіку рекреації у формі

координації та сприяння її розвитку на загальнонаціональному рівні з
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урахуванням світових тенденцій, дисертантом доведена необхідність

регулювання поведінки суб’єктів рекреаційного бізнесу в межах нормальної

соціально-економічної діяльності та доцільність спрямування регуляторної

політики не стільки на створення максимально комфортних умов, а на

встановлення рівноважних рамок у площині рекреаційної діяльності.

11. Доведена доцільність і запропоновано підхід до розподілу

інвестиційних ресурсів у механізмі функціонування рекреаційної галузі, який

ураховує особливості економічної поведінки регуляторних органів, а також

випадкові функції часу, що пояснюються впливом людського чинника на

розвиток соціально-економічних процесів, особливо таких як рекреація, де

соціальна складова має високу вагомість; багаторівневістю здіснення

рекреаційних процесів та управління ними, а також асиметрією релевантної

інформації; нестабільністю та наявністю кризових явищ у розвитку

макроекономіки та політики, які можуть мати щонайменше опосередкований, а

іноді й прямий вплив на функціонування рекреаційної галузі національної

економіки.

12. Автором запропоноване організаційно-економічне забезпечення

розвитку рекреації на основі підходу динамічного програмування, що

орієнтується на типи інвестиційних проектів із максимізацією фінансової

функції та цілеспрямованим урахуванням соціального, культурного,

екологічного та інших чинників процесу задоволення рекреаційних потреб, на

основі прогностичних результатів, згідно з якими відповідна програма містить

такі складові, як пріоритети розвитку рекреації, джерела та обсяги основних і

додаткових інвестицій, а також терміни та результати виконання організаційно-

економічних заходів із урахуванням характеру убудованості в комплексну

програму соціально-економічного розвитку території.

13. На основі результатів проведеної в роботі прогностичної оцінки та

досліджених орієнтовних регуляторних режимів, таких як максимальне

сприяння соціально-спрямованій рекреації, баланс стимулювання та обмеження

рекреаційної діяльності,  дисертантом удосконалено інструментарій
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регулювання зрівноваженого розвитку рекреації відповідно до його

«фінансового», «природного», «людського» та «інтегрованого» сценаріїв.

Автором доведена пріоритизація політики економічного регулювання

рекреаційної діяльності за такими напрямами, як селективний протекціонізм

рекреаційної галузі, як у макрорегіонах, де рекреація є традиційною, так і в тих,

де рекреація не є традиційною; формування іміджу країни для розвитку

внутрішнього ринку рекреаційних послуг; забезпечення інституційної

підтримки розвитку малого рекреаційного підприємництва тощо. Відповідно,

запропоновано такі організаційно-економічні інструменти, як бюджетно-

податкове регулювання рекреаційної діяльності, створення фондів підтримки

ринку рекреаційних послуг, доведення рівня комфортності рекреаційної

інфраструктури до міжнародних стандартів, підвищення рівня якості робочих

місць у рекреаційній галузі та ін., що є важливою складовою в забезпеченні

соціально-економічного розвитку України. Крім того в роботі обґрунтована

необхідність застосування механізму державно-приватного партнерства в

напрямку соціально-економічного зрівноваження рекреації, а також таких

складових у його структурі як: комплексна оцінка рекреаційних інвестиційних

проектів, аналіз шансів і ризиків для партнерів і зацікавлених сторін у розвитку

рекреації, врахування екологічних і енергетично ощадних аспектів у процесі

планування, будівництва та експлуатації рекреаційних, у тому числі

туристичних і спортивних об’єктів; орієнтованість на будівництво об’єктів та

інфраструктури з урахуванням широкого спектру рекреаційних потреб, що має

високу значущість для розвитку сфери послуг у національній економіці.



389

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александров І. О. Інноваційно-сталий розвиток економіки //

Економіка : реалії часу : електрон. наук. фахове вид. 2015. № 3 (19). С. 200–205.

URL : http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html (дата звернення :

15.06.2016).

2. Александров И. А. Прогнозирование и эконометрия в менеджменте //

Экономика и менеджмент : перспективы развития : материалы VI Междунар.

науч.-практ. конф., Сумы, 18 февраля 2016 / под общ. ред. О. В. Прокопенко.

Сумы : СумГУ, 2016. С. 67–69.

3. Андрусяк Н. Методичні підходи до вивчення територіально-

рекреаційних систем : теоретичний аспект // Наукові записки. 2011. № 1. С. 53–

60.

4. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории

функциональных систем // Принципы системной организации функций.

Москва : Наука, 1973. С. 5–61.

5. Антоненко І. Я., Охріменко А. Г.  Проблеми та перспективи залучення

інвестицій в туристичну сферу в рамках європейської інтеграції України //

Інвестиції : практика та досвід. 2010. № 4. С. 10–12.

6. Антонова Н. Б. Государственное регулирование экономики. Минск :

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2002. 775 с.

7. Аргунова В. Н. Социальная справедливость : ценностно-

институциональный анализ. Иваново : Иван. гос. ун-т, 2004. 312 с.

8. Арженовский С. В., Мочанов И. Н. Статистические методы

прогнозирования. Ростов-на-Дону : «РИНХ», 2001. 74 с.

9. Архієреєв С. І., Шишлова М. В. Двоїста природа соціального капіталу

// Наукові праці ДонНТУ. Серія : економічна. 2011. Вип. 40-3. С. 11–17.

10. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства. Київ : Центр

учбової літ., 2007. 280 с.

http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html


390

11. Афанасьева О. К. Институциональная среда государственно-частного

партнерства в морских портах // Економічні інновації. 2013. Вип. 54. С. 19–25.

12. Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование. Москва :

Гардарики, 2006. 333 с.

13. Ашманов С. А. Математические модели и методы в экономике.

Москва : Изд-во Моск. Ун-та, 1980. 199 с.

14. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Київ :

Альтерпрес, 2004. 288 с.

15. Бакаев А. А., Костина Н. И., Яровицкий Н. В. Имитационные модели

в экономике. Киев : «Наукова думка», 1978. 304 с.

16. Балацький О. Ф., Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. Конфліктна

складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин

// Механізм регулювання економіки. 2012. № 2 (56). С. 140–153.

17. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України : методологія

та методика аналізу, термінологія, районування : монографія. Київ : Видавничо-

поліграфічній центр «Київський університет», 2001. 365 с.

18. Бекірова С. Е. Механізм регулювання розвитку рекреаційного

комплексу України // Культура народів Причорномор’я. 2011. №216. С. 13–16.

19. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Философский принцип

системности и системный подход // Вопросы философии, 1978. № 8. С. 39–52.

20. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного

подхода. Москва : Наука, 1973. 268 с.

21. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / пер. с англ.

Москва : Дело ЛТД, 1994. 720 с.

22. Блюмина С. О. Правові засади використання лікувально-оздоровчих

ресурсів // Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 37. С. 233–236.

23. Бобылев С. Н., Захаров В. М. Экосистемные услуги и экономика.

Москва : ООО «Типография ЛЕВКО», Институт устойчивого развития / Центр

экологической политики России, 2009. 72 с.



391

24. Богиня Д. П. Трудовий менталітет в системі стратегічного розвитку

України // Стратегія економічного розвитку України. 2001. № 7. С. 42–53.

25. Богославець О. Г. Механізм формування територіально-рекреаційних

комплексів в Україні // Бізнес Інформ. 2013. № 4. С. 112–117.

26. Бойко М., Гопкало Л. Засади формування пріоритетних напрямів

туристичної політики України // Регіональна економіка. 2013. № 1. С. 222–229.

27. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних

регіонів. Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. 288 с.

28. Бузько І. Р., Д’яченко Ю. Ю., Немашкало О. А. Інституційні реформи

та організаційно-економічні механізми регулювання регіонального розвитку в

умовах європейської інтеграції // Вісник Кременчуцького національного

університету імені Михайла Остроградського. 2015. Вип. 4. С. 123–128.

29. Буркинський Б. В., Мартієнко А. І., Хумарова Н. І. Інституційні

аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні // Економіка

України. 2016. № 1. С. 72–83.

30.  Буркинський Б. В. Проблеми теорії та практики багатокритеріальної

оцінки крупних народногосподарських проектів // Економічні інновації. 2013.

Вип. 53. С. 42–61.

31. Буркинский Б. В., Степанов В. Н., Харичков С. К.  Экономико-

экологические основы регионального природопользования и развития / Ин-т

проблем рынка и эколого-экономических исследований НАН Украины :

Одесса : Феникс, 2005. 576 с.

32. Бурков В. Н., Джавахадзе Г. С. Экономико-математические модели

управления развитием отраслевого производства. Москва : ИПУ РАН, 1997.

64 с.

33. Валовой внутренний продукт Украины [Електронний ресурс] //

Финансовый портал Минфин : [сайт]. URL : http://index.minfin.com.ua/index/gdp/

(дата звернення : 26.01.2017).

34. Вдовиченко Л. Ю. Регуляторна діяльність як складова системи

управління національним господарством // Економіка : реалії часу : електрон.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671583
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671583
http://index.minfin.com.ua/index/gdp/


392

наук. фахове вид. 2015. № 2 (18). С. 54–60. URL :

http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html (дата звернення : 12.10.2016).

35. Веденин Ю. А. Динамика территориальных рекреационных систем.

Москва : МГУ, 1981. 180 с.

36. Вернадський В. И. Философские мысли натуралиста. Москва : Наука,

1988. 520 с.

37. Візерський С. Ю. Туристичні можливості України як спосіб

залучення інвестицій у готельне господарство // Формування ринкових

відносин в Україні. 2010. № 1. С. 102–109.

38. Волощук Л. О., Носовець О. І. Прогнозування інноваційної

активності промислових підприємств інструментами імітаційного моделювання

бізнес-процесів // Економіка : реалії часу : електрон. наук. фахове вид. 2015.

№ 6 (22). С. 147–155. URL : http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html

(дата звернення : 20.07.2016).

39. Вугальтер А. Л. Особенности макроэкономического

прогнозирования // Экономика Украины : глобальные вызовы и национальные

перспективы. Киев : НИЭИ Минэкономики Украины; Уманский ГПУ, 2009.

С. 235–268.

40. Гавриленко О. П. Екогеографія України. Київ : Знання, 2008. 646 с.

41. Гальцова І. Зелений туризм : недоліки існуючого законодавства

[Електронний ресурс] // Юридичний журнал, 2008. №7. URL :

http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=2999 (дата звернення : 11.09.2013).

42. Геєць В. Економіка України 2016 року // Бизнес : електрон. газета.

14.03.2016. URL : https://www.business.ua/politics/ekonom_ka_ukra_ni_2016_roku-

282704/ (дата звернення : 15.06.2016).

43. Геєць В. М. Концепція економічної безпеки України : монографія.

Київ : Логос, 1999. 56 с.

44. Геєць В. М. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до

соціально орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. 2000. № 1.

С. 4–11; № 2. С. 4–12.

http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html
http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=2999
https://www.business.ua/politics/ekonom_ka_ukra_ni_2016_roku-282704/
https://www.business.ua/politics/ekonom_ka_ukra_ni_2016_roku-282704/


393

45. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка : феноменологія

взаємодії та розвитку. Київ : ІЕП НАН України, 2009. 864 с.

46. Генсирук С. А., Нижняк М. С. Рекреационное использование лесов.

Київ : Урожай, 1987. 246 с.

47. Герасименко В. Г. Основы туристического бизнеса. Одесса, 1996.

217 с.

48. Герасимчук З. В., Коленда Н. В., Черчик Л. М. Регіональна політика

розвитку рекреаційного природокористування : механізми формування та

реалізації. Луцьк : Надстир’я, 2007. 172 с.

49. Гидбут А. В., Мезенцев А. Г. Курортно-рекреационное хозяйство

(региональный аспект). Москва : Наука, 1991. 94 с.

50. Гоблик-Маркович Н. М. Активізація маркетингового забезпечення

розвитку туристичної сфери регіону // Економіка. Управління. Інновації :

електрон. наук. фахове вид. 2010. №2 (4). URL :

http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_15 (дата звернення : 19.12.2014).

51. Гордон Л. А., Клопов Э. В. Человек после работы : социальные

проблемы быта и внерабочего времени. Москва : Наука, 1972. 367 с.

52. Горячук В. Ф. Аналіз поняття капіталу та його співвідношення з

поняттям багатство // Економічні інновації. 2010. Вип. 40. С. 76–85.

53. Грабар М. В. Системний розвиток сфери туризму та рекреації :

загальна специфіка // Вісник Хмельницького нац-го ун-ту. 2012. № 2. Т. 1.

С. 249–256.

54. Грабарєв А. В. Імітаційна модель туристично-рекреаційного

комплексу // Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2012. Вип. 86.

С. 133–145.

55. Гриценко Л. Л. Концептуальні засади державно-приватного

партнерства // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2012. № 3. С. 52–59.

56. Гулич О. І., Гринів Л. С., Герасимчук Н. М. Методика формування

стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eui_2010_2_15


394

територій і туристичних центрів. Львів : Інститут регіональних досліджень

НАН України, 2007. 52 с.

57. Гуменюк В. В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери :

монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 372 с.

58. Ґудзь П. В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних

територій. Донецьк : Юго-Восток ЛТД, 2001. 269 с.

59. Ґудзь П. В., Захарченко П. В., Ґудзь М. В. Оцінка мультиплікативної

дії рекреаційної економіки на життєвий простір курортних територій //

Економіка та право. 2009. № 1. С. 122–127.

60. Давидова О. Г. Інноваційна модель розвитку рекреаційної діяльності

в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 6. С. 64–69.

61. Данилишин Б. М., Шостак Л. Б. Устойчивое развитие в системе

природно-ресурсных ограничений. Киев : СОПС НАН Украины, 1999. 367 с.

62. Данильчук В. Ф. Особенности формирования и развития

туристических предприятий. Донецьк : Инс-т экономики пром-ти НАН

Украины, 2006. 240 с.

63. Дейнека Л. А., Желтикова С. В. Развитие рекреационных зон в

Украине // Культура народов Причерноморья. 2012. № 221. С. 39–41.

64. Дергачев В. А. Геополитическая теория больших многомерных

пространств : социально-экономический аспект // Економічні інновації. 2010.

Вип. 40. С. 111–126.

65. Державна регуляторна служба України [Електронний ресурс] :

[сайт]. URL : http://www.dkrp.gov.ua/ (дата звернення : 08.11.2016).

66. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : [сайт].

URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення : 25.01.2017).

67. Дзеверіна К. С. Формування інституційного механізму регулювання

державної власності в національній економіці України // Актуальні проблеми

економіки. 2013. № 9 (147). С. 49–56.

http://www.dkrp.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


395

68. Дикань В. Л., Чупир О. М. Фактори економічного зростання та

розвитку національної економіки // Вісник економіки транспорту і

промисловості. 2011. Вип. №36. С. 15–22.

69. Дорожкіна Г. М. Особливості прогнозування туристично-

рекреаційних процесів // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. 2015. Вип. 3.

Ч. 2. С. 27–31.

70. Дрешер М. Стратегические игры : теория и приложения / пер. с англ.

Москва : Изд-во «Советское радио», 1964. 352 с.

71. Друкер П. Ф. Энциклопедия менеджмента / пер. с англ. Москва :

Издательский дом «Вильямс», 2004. 432 с.

72. Дуднікова І. І. Соціально-економічні проблеми рекреаційного

природокористування // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної

академії. 2013. Вип. 52. С. 65–72.

73. Дунец А. Н. Взаимодействие субъектов сельского туризма в регионе

// Российский журнал устойчивого туризма, 2012. № 2. С. 26–29.

74. Дутчак С. В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів. Чернівці :

ВД «Родовід», 2014. 196 с.

75. Дюбин Г. Н., Суздаль В. Г. Введение в прикладную теорию игр.

Москва : «Наука», 1981. 336 с.

76. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. Київ : Центр учбової

літ., 2007. 224 с.

77. Економіка України в 2017 році зросте на 1,9 % – прогноз ООН //

Економічна правда : електрон. газета. 18.01.2017. URL :

http://www.epravda.com.ua/news/2017/01/18/617949/ (дата звернення :

26.01.2017).

78. Економічна безпека держави : сутність та напрями формування /

Л. С. Шевченко [та ін.] / за ред. Л. С. Шевченко. Харків : Право, 2009. 312 с.

79. Економічний розвиток України : інституціональне та ресурсне

забезпечення / О. М. Алимов [та ін.]. Київ : Об’єднаний ін-т економіки НАН

України, 2005. 540 с.

http://www.epravda.com.ua/news/2017/01/18/617949/


396

80. Ефремов А. В., Бережная И. В., Ветрова Н. М. Системный подход к

формированию организационной структуры управления рекреационно-

экономическим комплексом Крыма // Культура народов Причерноморья. 1997.

№ 2. С. 263–266.

81. Євдокименко В. К. Регіональна політика розвитку туризму

(Методологія формування, механізм реалізації) / відп. ред. член-кор. НАН

України М. І. Долішній. Чернівці : Прут, 1996. 288 с.

82. Ємельянова К. С. Державне регулювання круїзного туризму в

Україні // Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 68. С. 278–285.

83. Жабский В. Государственно-частное партнерство : правила игры

меняются [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Юрлига» :

[сайт]. 2016. URL : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/7/5/147643.htm (дата

звернення : 29.08.2016).

84. Желаева С. Э., Сактоев В. Е., Цыренова Е. Д. Институциональные

аспекты устойчивого развития социо-эколого-экономических систем различных

типов. Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2005. 156 с.

85. Желтухін Є. «Зарплатний» податок в Україні у 2 рази вищий ніж в

європейських країнах, – експерти [Електронний ресурс] // Юридична газета.

2016. URL : http://yur-gazeta.com /golovna/zarplatniy-podatok-v-ukrayini-u-2-razi-

vishchiy-nizh-v-evropeyskih-krayinah-eksperti.html (дата звернення : 14.12.2016).

86. Жиляєв І. Коли завершаться соціально-економічні трансформації в

Україні? // Економічний часопис-ХХІ. № 7–8. 2008. С. 35–39.

87. Захарченко В. И., Балахонова О. В. Социальная ответственность

бизнеса и институциональные новации : научный доклад. Винница : Винницкая

газета, 2011. 60 с.

88. Захарченко В. І., Бондаренко О. В., Балахонова О. В. Досвід освоєння

ринкових механізмів функціонування соціальної економіки // Економіка : реалії

часу : електрон. наук. фахове вид. 2013. № 1 (6). С. 127–135. URL :

http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1.html (дата звернення : 28.08.2016).

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/7/5/147643.htm
http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1.html


397

89. Згуровский М. Сценарии для Украины // Бізнес : електрон. газета.

07.12.2015. URL : https://www.business.ua/management/ stsenarii_dlya_ukr_ainy-

270131/ (дата звернення : 15.06.2016).

90. Здоров А. Б. Устойчивое развитие аграрного туризма в России

// Российский Журнал Устойчивого Туризма, 2012. № 2. С. 13–20.

91. Земельний кодекс України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-ІІІ зі змінами

та доповненнями [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України».

URL : http://www.zakonrada.gov.ua (дата звернення : 03.05.2015).

92. Зигульская Е. Море уходит в отпуск : итоги туристического сезона в

Одессе [Электронный ресурс] // Информационное агенство : [сайт]. 01.11.2015.

URL : https://112.ua/statji/more-uhodit-v-otpusk-itogi-turisticheskogo-sezona-v-

odesse-268669.html (дата звернення : 25.12.2015).

93. Зорин И. В., Преображенський В. С., Веденин Ю. А. Разнообразие

территориальных рекреационных систем и их типология // Теоретические

основы рекреационной географи : статьи. Москва : Наука, 1975. С. 77–84.

94. Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление

сложными системами. Киев : Изд-во «Техніка», 1975. 312 с.

95. Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теория экономических

механизмов // Вопросы экономики. 2008. № 1. С. 4–26.

96. Ілляшенко І. О., Яблонська В. І. Соціально-економічна ефективність

використання рекреаційних ресурсів у форматі сталого розвитку // Економіка

природокористування і охорони довкілля. № 2013. 2013. С. 101–107.

97. Ілляшенко С. М., Ілляшенко Н. С., Щербаченко В. О. «Зелений»

туризм як один з напрямків сталого розвитку регіону // Економіка України.

2013. № 8. С. 33–39.

98. Ільїна М. В. Правове регулювання екологічної безпеки туристично-

рекреаційної діяльності в Україні // Економіка природокористування і охорони

довкілля. № 2013. 2013. – С. 95–101.

99. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред.

В. М. Гейця [та ін.]. Київ : НАН України, 2015. 336 с.

https://www.business.ua/management/ stsenarii_dlya_ukr_ainy-270131/
https://www.business.ua/management/ stsenarii_dlya_ukr_ainy-270131/
http://www.zakonrada.gov.ua/
https://112.ua/statji/more-uhodit-v-otpusk-itogi-turisticheskogo-sezona-v-odesse-268669.html
https://112.ua/statji/more-uhodit-v-otpusk-itogi-turisticheskogo-sezona-v-odesse-268669.html


398

100. Інституційні трансформації соціально-економічної системи України :

монографія / за ред. чл.-кор. НАН України А. А. Гриценка. Київ : Інститут

економ. та прогнозування НАН України, 2015. 344 с.

101. Інформація про земельні ділянки рекреаційного призначення

[Електронний ресурс] // Державна служба України з питань геодезії,

картографії та кадастру : [сайт]. URL : http://land.gov.ua/info/informatsiia-pro-

zemelni-dilianky-rekreatsiinoho-pryznachennia/ (дата звернення : 17.04.2016).

102. Каленюк І. С., Котенко Т. М. Підходи до визначення соціальної

результативності сфери рекреації та туризму // Вісник Одеського національного

університету. Серія Економіка. 2016. Вип. 1. Т. 21. С. 113–118.

103. Канторович Л. В., Горстко А. Б. Математическое оптимальное

программирование в экономике. Москва : Изд-во «Знание», 1968. 96 с.

104. Кармазина М., Шурована О. «Інститут» та «інституція» : проблема

розрізнення понять // Політичний менеджмент. 2006. № 4. С. 10–19.

105. Кислий В. М., Шевченко Г. М. Формування системи показників для

управління природним потенціалом регіону // Механізм регулювання

економіки. 2008. № 3. Т. 2. С. 44–49.

106. Кифяк В. Ф. Базові принципи та методологічні підходи до

формування і розвитку територіальних рекреаційних систем // Вісник

Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2013.

Вип. 3. С. 182–190.

107. Кифяк В. Ф. Організація туризму. Чернівці : Книги-ХХI, 2008. 344 с.

108. Кібік О. М., Котлубай В. О. Передумови розвитку антикризового

управління в економічній системі України // Наукові праці Національного

університету «Одеська юридична академія». 2013. Т. 13. С. 213–219.

109. Кобанець Л. О. Концепція управління розвитком рекреаційної

діяльності : монографія. Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2007.

192 с.

110. Кобринский Н. Е., Кузьмин В. И. Точность экономико-

математических моделей. Москва : Финансы и статистика, 1981. 255 с.

http://land.gov.ua/info/informatsiia-pro-zemelni-dilianky-rekreatsiinoho-pryznachennia/
http://land.gov.ua/info/informatsiia-pro-zemelni-dilianky-rekreatsiinoho-pryznachennia/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672705
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672705
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%B1%D1%96%D0%BA%20%D0%9E$


399

111. Коваленко Н. О. Аналіз ринку санаторно-курортних послуг України

// Економіка харчової промисловості. 2015. Вип. 4. Т. 7. С. 21–27.

112. Колупаєва І. В. Держана регуляторна політика : сутність та принципи

формування // Проблеми економіки. 2013. № 4, С. 99–107.

113. Конституція України від 28 черв.1996 р. : зі змінами, внесеними

згідно із Законом України від 8 груд. 2004 р. № 222-ІV [Електронний ресурс] //

Доступ з інформ.-правової системи. URL : http:// www.ligazakon.ua (дата

звернення : 15.06.2016).

114. Конторов Д. С., Михайлов Н. В., Саврасов Ю. С. Основы физической

экономики. (Физические аналогии и модели в экономике). Москва : Радио и

связь, 1999. 184 с.

115. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Санки-Петербург : Питер Ком,

1999. 896 с.

116. Котлубай О. М. Україна в світовій морській торгівлі // Економічні

інновації. 2009. Вип. 39. С. 7–18.

117. Кравців В. С., Жук П. В. Концептуальні основи перспективного

розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах // Економіка України. 1993. № 12.

С. 57–62.

118. Кравченко Н. О. Рекреаційне господарство Полісся : сучасний стан

та перспективи розвитку. Ніжин : МІЛАНІК, 2007. 172 c.

119. Кривошеєв В. М., Зорин И. В., Живицкий А. В. Методологическое

обоснование рационального использования природных рекреационных

ресурсов // Охрана биосферы курортных и рекреационных зон СССР : статьи.

Москва : Наука, 1982. С. 63–72.

120. Критерій мінімальної дисперсії [Електронний ресурс] / Вільна

енциклопедія Вікіпедія : [сайт]. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Критерій_

мінімальної_дисперсії (дата звернення : 11.12.2016).

121. Круглов В. В. Державно-приватне партнерство як основа розвитку

рекреаційно-туристичних кластерів // Теорія та практика державного

управління. 2014. Вип. 4. С. 211–219.

http://www.ligazakon.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/�������_ ��������_�������
https://uk.wikipedia.org/wiki/�������_ ��������_�������


400

122. Крушевский А. В. Теория игр. Киев : Изд-ое объединение «Вища

школа», 1977. 216 с.

123. Кузьменко А. В., Алейнікова Г. М. Оптимізація потоків рекреантів на

території національних природних парків // Вісник Донецького інституту

туристичного бізнесу. 2004. № 8. С. 109–120.

124. Кулик В. В. Концептуальні підходи до управління соціально-

економічними системами в умовах невизначеності та ризику // Проблеми

економіки. 2016. № 1. С. 100–107.

125. Кутя М. М., Гірс О. А. Вивчення просторової структури рекреаційно-

оздоровчих лісів з використанням імітаційного моделювання // Науковий

вісник НУБІП України. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. 2012.

Вип. 171 (3). С. 48–54.

126. Кушнір Н., Дячук О., Войнович Д. Інституціональні аспекти

розвитку рекреаційних підприємств у сучасних умоах // Економіст. 2014. № 7.

С. 56–59.

127. Лабскер Л. Г. О критерии Гурвица в играх с природой // Бизнес

Информ. 2009. № 2 (2). С. 11–14.

128. Лайко О. І., Чехович З. В. Державно-приватне партнерство в

забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку Українського

Причорномор’я // Економічні інновації. 2015. Вип. 59. С. 176–183.

129. Леонтьев В. В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и

политика / пер. с англ. Москва : Политиздат, 1990. 415 с.

130. Лисюк В. М. Цільова модель ресурсного забезпечення сталого

розвитку економіки // Економічні інновації. 2013. Вип. 53. С. 151–160.

131. Лопатников Л. И. Экономико-математический словар : словарь

современной экономической науки. Москва : Дело, 2003. 520 с.

132. Лукичев А. Б. По ту сторону концепции экотуризма // Российский

журнал устойчивого туризма, 2011. № 1. С. 11–25.

133. Лукичев А. Б. Сущность устойчивого и экологического туризма

// Российский журнал экотуризма, 2011. № 1. С. 3–6.



401

134. Людський розвиток в Україні : соціальні та демографічні чинники

модернізації національної економіки : монографія / Лібанова Е. М [та ін.] / за

ред. Е. М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень

ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. 320 с.

135. Ляшенко В. И. Финансово-регуляторные режимы стимулирования

экономического развития : введение в экономическую режимологию. Донецк :

Ин-т экономики пром-сти НАН Украины, 2012. 370 с.

136. Макаров В. Л., Рубинов А. М. Математическая теория

экономической динамики и равновесия. Москва : Изд-во «Наука», 1973. 335 с.

137. Макроекономіка – 2017 : прогноз від провідних економістів України

// Forbes Україна : електрон. версія журн. 08.12.2016. URL :

http://forbes.net.ua/ua/selfeducation/reports/1425507-makroekonomika-2017-

prognoz-vid-providnih-ekonomistiv-ukrayini (дата звернення : 28.12.2016).

138. Макропрогноз розвитку економіки України у 2016–2018 рр.

[Електронний ресурс] // Інститут економіки та прогнозування НАН України :

офіційний Інтернет-портал : [сайт]. Грудень 2016. URL : http://ief.org.ua/ (дата

звернення : 13.01.2017).

139. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес : теорія і практика.

Київ : Центр учбової літ., 2009. 472 с.

140. Манцуров І. Г., Храпунова Я. В. Статистичне забезпечення

інституційного планування як складової державного регулювання ринкової

економіки // Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2013. Вип. 89.

С. 15–26.

141. Маркіна І. А., Черниш І. В. Розвиток туристичного потенціалу

регіону / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2014. 197 с.

142. Математическая теория оптимальных процессов / Л. С. Понтрягин,

В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, Е. Ф. Мищенко. Москва : Наука, 1983.

392 с.

http://forbes.net.ua/ua/selfeducation/reports/1425507-makroekonomika-2017-prognoz-vid-providnih-ekonomistiv-ukrayini
http://forbes.net.ua/ua/selfeducation/reports/1425507-makroekonomika-2017-prognoz-vid-providnih-ekonomistiv-ukrayini
http://ief.org.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629230


402

143. Математическая экономика : Равновесные модели, оптимальное

планирование и управление : сборник переводов / Эрроу К. [и др.] / пер. с англ.

Б. А. Ефимова [и др.] / под ред. Б. С. Митягина. Москва : Мир, 1974. 245 с.

144. Матюхін В. О., Кашуба Я. М., Кобзєва О. В. Модель стратегії

розвитку регіонального туризму // Соціально-економічні дослідження в

перехідний період. Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного

розвитку регіону / Інститут регіональних досліджень НАН України. 2007.

Вип. 3 (65). С. 235–247.

145. Мацола В. Рекреаційно-оздоровчо-туристичний комплекс (питання

теорії, методології, практики) / відп. ред. М. І. Долішній. Львів : Ін-т

регіональних досліджень НАН України, 1998. 278 с.

146. Мельник Л. Г. Методология развития. Сумы : ИТД «Университетская

книга», 2005. 602 с.

147. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических

многоуровневых систем / пер. с англ. Москва : Издательство «Мир», 1973.

344 с.

148. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с

англ. Москва : Дело, 1998. 704 с.

149. Милованов В. П. Неравновесные социально-экономические системы

: синергетика и самоорганизация. Москва : Эдиториал УРСС, 2001. 264 с.

150. Мироненко Н. С., Твердохлебов И. Т. Рекреационная география.

Москва : Изд-во Московского ун-та, 1981. 207 с.

151. Моделирование и анализ конфликтов в социально-экономических

системах / под ред. В. И. Новосельцева. Воронеж : Научная книга, 2011. 310 с.

152. Модернізація економіки Донецької області : стратегічні сценарії

реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року : наук. доп. /

Ю. М. Харазішвілі, В. І. Ляшенко, Л. Л. Шамілева, Ю. І. Жихарева. Київ : Ін-т

економіки пром-сті НАН України, 2016. 110 с.



403

153. Моисеев Н. Н. Избранные труды в 2-х томах. Гидродинамика и

механика. Оптимизация, исследование операций и теория управления. Москва :

Тайдекс Ко, 2003. Т. 1. 376 с.

154. Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа. Москва :

Наука, 1981. 488 с.

155. Моисеев Н. Н. Простейшие математические модели экономического

прогнозирования. Москва : «Знание», 1975. 64 с.

156. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики /

пер. с франц. Москва, 1985. 200 с.

157. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери :

наукове видання / B. C. Кравців, Л. С. Гринів, М. В. Копач, С. П. Кузик. Львів :

Ін-т регіональних досліджень НАН України. 1999. 78 с.

158. Національні природні парки України [Електронний ресурс] // Вільна

енциклопедія Вікіпедія : [сайт]. URL : http://uk.wikipedia.org/wiki/

Національні_природні_ парки_України (дата звернення : 15.06.2016).

159. Незвичайні місця відпочинку в Україні [Електронний ресурс] //

Портал бізнес-новин UBR : [сайт]. URL : http://ubr.ua/leisure/travel/neobychnye-

mesta-otdyha-v-ukraine-etim-letom-294252 (дата звернення : 25.10.2014).

160. Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М. Державно-приватне партнерство

у сфері рекреації та туризму в контексті соціальної відповідальності //

Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за

заг. ред. Г. Г. Півняка. Дніпропетровськ : НГУ, 2014. Т. 2. С. 231–237.

161. Николаенко Д. В., Николаенко Т. В. Введение в рекреационную

географию. Харьков : Международный славянский ун-т, 1998. 193 с.

162. Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика / Энциклопедический

словарь. Москва : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001.

336 с.

163. Новосельцева Г. Б. Трансформация государственного регулирования

современной экономики. Москва : Экономические науки, 2006. 256 с.

http://uk.wikipedia.org/wiki/
http://ubr.ua/leisure/travel/neobychnye-mesta-otdyha-v-ukraine-etim-letom-294252
http://ubr.ua/leisure/travel/neobychnye-mesta-otdyha-v-ukraine-etim-letom-294252


404

164. Нудельман М. С. Социально-экономические проблемы

рекреационного природопользования. Київ : «Наукова думка», 1987. 130 с.

165. Нуреев Р. М. Теория общественного выбора. Курс лекций. Москва :

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 531 с.

166. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение. Санкт-

Петербург : Питер-Юг, 2000. 448 с.

167. Облікова ставка Національного банку України [Електронний ресурс]

// Національний банк України : офіційне інтернет-представництво : [сайт].

URL : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647 (дата звернення :

02.02.2017).

168. Обуховська К. Економіка України – 2017 : більше зростання і менше

інфляції [Електронний ресурс] // Finance.ua : [сайт]. 30.12.2016. URL :

http://news.finance.ua/ua/news/-/392088/ekonomika-ukrayiny-2017-bilshe-

zrostannya-i-menshe-inflyatsiyi (дата звернення : 13.01.2017).

169. Одрехівський М. В. Методологічні принципи організації та інтеграції

рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки // Регіональна

економіка. 2011. № 2. С. 69–77.

170. Озера України [Електронний ресурс] // Вільна енциклопедія

Вікіпедія : [сайт]. URL : http://uk.wikipedia.org/wiki/Озера_України (дата

звернення : 13.01.2012).

171. Озеро [Електронний ресурс] // Географічна енциклопедія : [сайт].

URL : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6795/озеро (дата звернення :

13.01.2012).

172. Окландер Т. О. Форсайт як організаційно-управлінська інновація //

Економічні інновації. Вип. 43. С. 224–231.

173. Орешин В. П. Государственное регулирование национальной

экономики. Москва : Инфра-М, 2001. 271 с.

174. Осипов В. М., Парасюк І. Л., Ворожейкін О. О. Роль форсайт в

управлінні субрегіоном // Економічні інновації. 2012. Вип. 47. С. 197–205.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647
http://news.finance.ua/ua/news/-/392088/ekonomika-ukrayiny-2017-bilshe-zrostannya-i-menshe-inflyatsiyi
http://news.finance.ua/ua/news/-/392088/ekonomika-ukrayiny-2017-bilshe-zrostannya-i-menshe-inflyatsiyi
http://uk.wikipedia.org/wiki/�����_������
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6795/�����


405

175. Основы экономического и социального прогнозирования / под ред.

В. Н. Мосина, Д. М. Крука. Москва : Высшая школа, 1985. 200 с.

176. Особливості побудови інформаційних технологій моделювання

процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів /

О. І. Артеменко, Б. М. Гаць, Н. М. Іванущак, Д. І. Угрин // Вісник

Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та

мережі. 2014. № 783. С. 406–411.

177. Остап’юк Н. І. Брендінг – невід’ємна складова туризму // Індустрія

гостинності у країнах Європи : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (4–6

грудня 2009 р., Сімферополь – Ялта). Сімферополь : ВіТроПринт, 2009. С. 133–

136.

178. Оуэн Г. Теория игр / пер. с англ. Москва : Изд-во «Мир», 1971. 230 с.

179. Павлинчук А. А. Специфические формы государственно-частного

партнерства // Економічні інновації. 2012. Вип. 51. С. 307–311.

180. Павлов В. І., Черчик Л. М., Голян В. А. Підприємництво в

локальному рекреаційному комплексі : стратегія розвитку (за матеріалами

Шацького району Волинської області) / відпов. ред. М. І. Долішній. Луцьк :

Надстир'я, 2000. 156 с.

181. Павлов В. І., Черчик Л. М. Рекреаційний комплекс Волині : теорія,

практика, перспективи / відпов. ред. М. І. Долішній. Луцьк : Надстир’я, 1998.

124 с.

182. Папп В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям

розвитку сільських територій України // Агросвіт. 2015. № 18. С. 17–22.

183. Партин Г. О. Стратегічне управління інвестиційним кліматом

національної економіки : проблеми та перспективи // Економічний

нобелівський вісник. 2014. № 1. С. 355–360.

184. Перший етап модернізації економіки України : досвід та проблеми /

О. М. Климов, О. І. Амоша [та ін.] / за заг. ред. В. І. Ляшенка; ІЕП НАН

України, КПУ. Запоріжжя : КПУ, 2014. 798 с.



406

185. Петришина Н. В. Проблеми трансформації економіки України

// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і

право. 2014. Вип. 24. С. 31–38.

186. Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. Врахування конфліктності

навколишнього середовища при оцінці природно-ресурсного потенціалу

території // Сучасний менеджмент і економічний розвиток : Економічний

потенціал і регіональний розвиток: матеріали Міжнар. Інтернет-конф. (01.09–

31.11.2011 р.) : [сайт]. Суми : СумДУ, 2011. 4 с. URL :

http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d002.pdf (дата звернення : 13.12.2016).

187. Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. Економіка екологічних

конфліктів у теоретико-методологічному контексті // Аналіз та прогнозування

трансформаційних процесів в економіці сучасного світу : проблеми та

перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6–7 квітня

2012 р.). Київ : Аналітичний центр «Нова економіка», 2012. Ч. 1. С. 17–18.

188. Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. «Економіка – навколишнє

природне середовище – суспільство» : синергетична система та сфера

екологічних конфліктів // Ризики та конфлікти у сучасному суспільстві :

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 23 грудня

2011 р.). Сімферополь : Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011 р. С. 28–33.

189. Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. Застосування синергетичного

підходу до управління економічною безпекою території // Економічна безпека

держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення : праці 1-го наук.-практ.

семінару з міжнар. участю (м. Київ, 21–22 жовтня 2009 р.). Київ : Видавець

Чабаненко Ю. А., 2009. С. 83–86.

190. Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. Роль управлінського капіталу в

контексті вирішення соціо-екологічних протиріч національної економіки //

Наукові засади формування та використання економічного потенціалу :

монографія / за заг. ред. В. Я. Швеця, В. М. Соловйова. Черкаси : Черкаський

національний університет Б. Хмельницького, 2013. С. 352–359.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.18
http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d002.pdf


407

191. Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. Соціально-екологічні протиріччя

в контексті концепції сталого розвитку // Теоретико-методологічні основи

дослідження процесів формування стратегії сталого розвитку соціально-

економічної системи в умовах та глобалізації : монографія / за заг. ред.

І. Ю. Швець. Сімферополь : 2013. С. 40–46.

192. Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. Управління еколого-

економічними конфліктами в контексті оптимальних механізмів розподілу

ресурсів // Актуальні проблеми економіки. 2013. № 3 (141). С. 186–192.

193. Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. Щодо питання про соціальні та

екологічні протиріччя регіонального економічного розвитку, на прикладі

Сумської області // Економічні проблеми модернізації та інноваційний розвиток

регіонів : збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м.

Одеса, 15–16 березня 2013 р.). Одеса : ЦЕДР, 2013. С. 86–87.

194. Петрушенко Н. Н., Шевченко А. Н. Фактор экологических и

социоэкономических противоречий в контексте управления программой

развития территории // Современные проблемы управления проектами в

инвестиционно-строительной сфере и природопользовании : материалы ІІІ

Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 12 апреля 2013 г.) / под ред.

В. И. Рисина. Москва : ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2013. С. 232–

236.

195. План заходів з реалізації у 2016 – 2017 роках стратегії економічного

та соціального розвитку Одеської області до 2020 року [Електронний ресурс] //

Додаток до рішення Одеської обласної ради від 20 жовтня 2016 р. № 227-VII :

[сайт]. URL : http://portal-oda.odessa.gov.ua/plany/plan_zakhodiv_z_realizatsii

_u_2016-2017_rokakh_stratehii_ekonomichnoho_ta_sotsialnoho_rozvytku/rishennia

_pro_zatverdzhennia_planu_zakhodiv_227-vii.pdf (дата звернення : 13.01.2017).

196. Податковий кодекс України : Закон України // Відомості Верховної

Ради України (ВВР). 2011. №13–14, №15–16, №17. – Ст. 112.

197. Покатаєв П. С., Гурбік Ю. Ю. Удосконалення механізмів

інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-

http://portal-oda.odessa.gov.ua/plany/plan_zakhodiv_z_realizatsii _u_2016-2017_rokakh_stratehii_ekonomichnoho_ta_sotsialnoho_rozvytku/rishennia _pro_zatverdzhennia_planu_zakhodiv_227-vii.pdf
http://portal-oda.odessa.gov.ua/plany/plan_zakhodiv_z_realizatsii _u_2016-2017_rokakh_stratehii_ekonomichnoho_ta_sotsialnoho_rozvytku/rishennia _pro_zatverdzhennia_planu_zakhodiv_227-vii.pdf
http://portal-oda.odessa.gov.ua/plany/plan_zakhodiv_z_realizatsii _u_2016-2017_rokakh_stratehii_ekonomichnoho_ta_sotsialnoho_rozvytku/rishennia _pro_zatverdzhennia_planu_zakhodiv_227-vii.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%9F$


408

туристичної сфери України // Держава та регіони. Серія : Державне управління.

2015. № 1. С. 40–45.

198. Понтрягин Л. С. Принцип максимума в оптимальном управлении.

Москва : Едиториал УРСС, 2004. 64 с.

199. Постсоветский институционализм / под ред. Р. М. Нуреева,

В. В. Дементьева. Донецк : «Каштан», 2005. 480 с.

200. Правик Ю. М. Маркетинг туризму : підручник. Київ : Знання, 2008.

303 с.

201. Правове регулювання сільського зеленого туризму в Україні

[Електронний ресурс] // Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму

в Україні : [сайт]. URL : http://velokosiv.if.ua/2012/12/17/478/ (дата звернення :

19.05.2013).

202. Презентация и обсуждение Форсайта социально-экономического

развития Украины на среднесрочном (до 2020 года) и долгосрочном (до 2030

года) временных горизонтах [Электронный ресурс] // НТИ Украины «КПИ

им. И. Сикорского» : [сайт]. 17.11.2016. URL : http://kpi.ua/ru/node/13571 (дата

звернення : 28.12.2016).

203. Применение игрового имитационного моделирования для оценки

эффективности экономических механизмов / Бурков В. Н., Джавахадзе Г. С.,

Динова Н. И., Щепкин Д. А. Москва : ИПУ РАН, 2003. 51 с.

204. Природно-заповідний фонд України [Електронний ресурс] // Портал

«Природа України» : [сайт]. URL : http://pzf.land.kiev.ua/ (дата звернення :

15.06.2016).

205. Природно-рекреационные ресурсы Украины [Електронний ресурс] //

Центр Командної Взаємодії «Еко Тур» : [сайт]. URL :

http://www.recreation.ecotour.com.ua/home/recreation/102-2012-01-26-08-32-19

(дата звернення : 13.10.2014).

206. Природные рекреационные ресурсы, состояние окружающей среды и

экономико-правовой статус прибрежных курортов / М. М. Амихранов [и др.].

Москва : ОАО «Издательство «Экономика»», 1997. 207 с.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623244:%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2.%D1%83%D0%BF%D1%80
http://velokosiv.if.ua/2012/12/17/478/
http://kpi.ua/ru/node/13571
http://pzf.land.kiev.ua/
http://www.recreation.ecotour.com.ua/home/recreation/102-2012-01-26-08-32-19


409

207. Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення

регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та

стимулювання інвестицій в Україні : Закон України від 24.11.2015 р. № 817-

VIII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 10. Ст. 97.

208. Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну

діяльність» : Закон України від 22.12.2011 р. // Відомості Верховної Ради

України (ВВР). 2012. № 36. Ст. 416.

209. Про внесення змін до Закону України «Про туризм» [Електронний

ресурс] // База даних «Законодавство України» / ВР України. 2004. №13. ст. 180.

URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1282-15 (дата звернення : 15.06.2016).

210. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і

соціального розвитку України : Закон України від 16.10.2012 р. № 5463-VI //

Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2014. № 4. Ст. 61.

211. Про державно-приватне партнерство : Закон України від

01.07.2010 р. № 2404-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010.

№ 40. Ст. 524.

212. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності : Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-VI // Відомості Верховної

Ради України (ВВР). 2004. № 9. Ст. 79.

213. Про курорти : Закон України від 05.10.2000 р. № 2026-III // Відомості

Верховної Ради України (ВВР). 2000. № 50. Ст. 435.

214. Про оздоровлення та відпочинок дітей : Закон України № 375-VI від

04.09.2008 р. [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» / ВР

України. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-17 (дата звернення :

18.011.2016).

215. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон

України від 08.09.2011 № 3715-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР).

2012. № 19–20. Ст. 166.

216. Про сільський зелений туризм : Проект Закону України від 23 жовтня

2003 р. № 4299 [Електронний ресурс] // Все про туризм. Туристична

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1282-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-17


410

бібліотека : [сайт]. URL : http://tourlib.net/zakon/pro_siltur.htm (дата звернення :

13.09.2013).

217.  Про туризм : Закон України від 29.05.2001 р. № 2470–ІІІ // Відомості

Верховної Ради України (ВВР), 1995. № 31. Ст. 241.

218. «Про фізичну культуру і спорт» : Закон України в ред. від

17.11.2009 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 7. Ст. 50.

219. Проблемы макроэкономического регулирования / А. И. Лученок

[и др.]. Минск : Право и экономика, 2005. 178 с.

220. Проблемы развития предпринимательства в курортно-

рекреационном хозяйстве, сферах отечественного и иностранного туризма /

А. В. Живицкий и др. ; АН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед.

Одесса, 1993. 29 с.

221. Прогнозирование социально-экономического развития регионов с

помощью моделей комплекснозначной экономики / С. Г. Светуньков,

И. С. Светуньков, Н. А. Кизим, Т. С. Клебанова // Проблемы экономики. 2011.

№ 2. С. 83–90.

222. Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на

2016 рік [Електронний ресурс] // Додаток до рішення Сумської обласної ради

від 25 грудня 2015 р. : [сайт]. URL : http://sm.gov.ua/images/docs/reg_

ker/ekon_prog_2016.pdf (дата звернення : 05.08.2016).

223. Програма розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2014

– 2017 роки [Електронний ресурс] // Додаток до рішення Львівської обласної

ради від 29.04.2014 № 1087 : [сайт]. URL : http://www.oblrada.lviv.ua/

oblprog2015 (дата звернення : 05.08.2016).

224. Прокопенко О. В., Шевченко Г. М., Петрушенко М. М. Сумісна

соціальна відповідальність як форма розв’язання протиріч сталого розвитку

національної економіки // Політика корпоративної соціальної відповідальності

в контексті сталого соціально-економічного розвитку : матеріали Міжнар.

наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 5–6 грудня 2013 р.). Донецьк, 2013. С. 193–194.

http://tourlib.net/zakon/pro_siltur.htm
http://sm.gov.ua/images/docs/reg_ ker/ekon_prog_2016.pdf
http://sm.gov.ua/images/docs/reg_ ker/ekon_prog_2016.pdf
http://www.oblrada.lviv.ua/


411

225. Пугачева Е. Г., Соловьенко К. Н. Самоорганизация социально-

экономических систем. Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2003. 172 с.

226. Пухальський В. В. Напрями удосконалення ринкового регулювання

та активізації розвитку туризму в Україні // Вісник Хмельницького

національного університету. Економічні науки. 2012. № 3. Т. 3. С. 89–92.

227. Пушкар Б. Т., Пушкар З. М. Територіальна організація рекреаційного

господарства регіону. Тернопіль : «Вектор», 2014. 196 с.

228. Рабочая книга по прогнозированию / отв. ред. И. В. Бестужев-Лада. –

Москва : Мысль, 1982. 430 с.

229. Радаев В. В. Новый институциональный подход : построение

исследовательской схемы // Экономическая социология. 2001. № 3. Т. 2. С. 5–

26.

230. Регіональний людський розвиток : статистичний бюллетень / відп. за

вип. О. О. Кармазіна. Київ : Державна служба статистики України, 2016. 56 с.

231. Реймерс Н. Ф. Природопользование : словарь-справочник. Москва :

Мысль, 1990. 637 с.

232. Рекреация : социально-экономические и правовые аспекты / под ред.

В. К. Мамутова, А. И. Амоши. Киев : Наукова думка, 1992. 144 с. (Ин-т

экономики промышленности АН Украины).

233. Рекреаційна політика у Карпатському регіоні : принципи

формування, шляхи реалізації / В. С. Кравців, В. К. Євдокименко,

М. М. Габрель, М. В. Копач. Чернівці : Прут, 1995. 72 с.

234. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери : звіт з базового

дослідження стратегічного пріоритету Закарпатської області [Електронний

ресурс] // Проект з регіонального врядування та розвитку – Україна / підг.

К. Сочкою : [сайт]. Ужгород, 2007. URL : http://www.rgd.org.ua/project_

publications/publications_list/Background_study_ Sochka_fin.pdf (дата звернення :

18.01.2014).

235. Розен В. В. Математические модели принятия решений в экономике.

Москва : Книжный дом «Университет», Высшая школа, 2002. 288 с.

http://www.rgd.org.ua/project_ publications/publications_list/Background_study_ Sochka_fin.pdf
http://www.rgd.org.ua/project_ publications/publications_list/Background_study_ Sochka_fin.pdf


412

236. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / за ред.

Б. Є. Кваснюка; Ін-т екон. прогнозування НАН України. Харків : Форт, 2003.

424 с.

237. Сагалакова Н. Імітаційне моделювання процесу ціноутворення на

туристичному підприємстві // Схід. 2015. № 8. С. 63–66.

238. Самонова Т. Б. Дослідження кон’юктури ринку туристичних послуг в

Україні // Актуальні проблеми економіки. 2010. № 3. С. 99–104.

239. Санаторії в Україні [Електронний ресурс] // Вільна енциклопедія

Вікіпедія : [сайт]. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Санаторії_в_Україні (дата

звернення : 15.06.2016).

240. Сергеев В. М. Пределы рациональности. Термодинамический подход

к теории экономического равновесия. Москва : ФАЗИС, 1999. 146 с.

241. Симоненко В. К. Актуальные задачи совершенствования

государственного менеджмента в развитии Украины // Економічні інновації.

2012. Вип. 48. С. 236–239.

242. Система економічної безпеки держави / О. С. Власюк [та ін.] / за ред.

А. І. Сухорукова. Київ : Стилос, 2010. 685 с.

243. Скляр Г. П., Карпенко Ю. В. Державно-приватне партнерство в сфері

гастрономічного туризму як інструмент модернізаційного розвитку економіки

регіонів // Економічний вісник Донбасу. 2015. № 1. С. 98–104.

244. Славік Р. В., Микита М. М. Теоретичні аспекти дослідження

територіальних рекреаційних систем // Науковий вісник Ужгородського

університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1(45). Т. 1. С. 101–104.

245. Славік Р. В. Формування інституційного середовища розвитку

рекреаційного господарства в контексті підвищення інвестиційної

привабливості галузі // Актуальні проблеми економіки. 2015. № 11 (173).

С. 277–284.

246. Словарь иностранных слов / под ред. О. С. Мельничука. Київ : Глав.

ред. УСЭ, 1977. 775 с.



413

247. Слюсарчук О. П. Застосування принципів сталого розвитку в

державному управлінні рекреаційно-туристичною сферою // Державне

управління : теорія та практика. 2014. № 2. С. 27–33.

248. Смирнова В. Г. Концепция предпринимательского управления

[Електронний ресурс] // Каталог статей и учебных пособий «JourClub» : [сайт].

URL : http://www.jourclub.ru/7/258 (дата звернення : 22.11.2009).

249. Смольяков Э. Р. Теория антагонизмов и дифференциальные игры.

Москва : Изд-во «Едиториал УРСС», 2000. 160 с.

250. Соколи І. І., Каташинська М. О. Сутність і значення соціально-

етичної концепції маркетингу в управлінні національним господарством

України // Економічний простір. 2014. № 91. С. 84–93.

251. Соколинский В. М., Разумов В. В. Институционализм : опыт научной

школы // Школьный экономический журнал. 1999. № 4. С. 65–77.

252. Солодовник Ю. О. Необхідність державного регулювання в галузі

рекреації та оздоровлення // Вісник Чернівецького торговельно-економічного

інституту. Економічні науки. 2011. Вип. 4. С. 249–253.

253. Соціальний потенціал сталого розвитку : інноваційні механізми

формування та використання : монографія / О. І. Амоша, О. Ф. Новікова,

В. П. Антонюк [та ін.]. Донецьк : Ін-т економіки пром-ті НАН України, 2014.

477 с.

254. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її

регіонів : національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової,

акад. НААН України М. А. Хвесика. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014.

776 с.

255. Стан виконання державних цільових програм у 2015 році

[Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі

України : [сайт]. 2016. URL : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-

UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami (дата звернення : 15.07.2016).

http://www.jourclub.ru/7/258
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%86$


414

256. Станасюк Н. С., Дяченко Л. І. Регулювання регіонального ринку

рекреаційних послуг // Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.8.

С. 125–129.

257. Статистичний збірник «Регіони України» 2016 / за ред. І. М. Жук ; у

2-х ч. Ч 1. Київ : Державна служба статистики України, 2015. 299 с.

258. Статистичний щорічник України за 2015 рік / ред. І. М. Жук. Київ :

Державна служба статистики України, 2016. 574 с.

259. Стафійчук В. І. Рекреалогія. Київ : Альтерпрес, 2008. 264 с.

260. Степанов В. Н., Волошин Д. В. Проблемы и перспективы развития

рекреационно-туристической сферы в приморских регионах // Економічні

інновації. 2011. Вип. 44. С. 294–303.

261. Степанов В. Н. Территориально-производственный кластер как

интегрированная организационно-экономическая система (теоретико-

методологический аспект) // Економічні інновації. 2010. Вип. 40. С. 343–353.

262. Стеченко Д. М., Безуглий І. В. Імператив державно-приватного

партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України // Регіональна економіка.

2014. № 4. С. 136–146.

263. Столярчук П., Домінюк В. Міжнародна стандартизація туристичних

послуг // Стандартизація Сертифікація Якість. 2010. № 4. С. 14–18.

264. Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року

[Електронний ресурс] // Додаток до рішення Рівненської обласної ради від 18

грудня 2014 р. № 1374 : [сайт]. URL : http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/

photo/8/strategiya.pdf (дата звернення : 28.08.2016).

265. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року

[Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» / Розпорядження

Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р. URL :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (дата звернення :

20.03.2016).

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/ photo/8/strategiya.pdf
http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/ photo/8/strategiya.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80


415

266. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» / Указ Президента

України від 12 січня 2015 р. № 5 / 2015 // Офіційний вісник Президента України

від 20.01.2015. 2015. № 2. С. 14. Ст. 154.

267. Струмилин С. Г. К оценке даровых благ природы. Избранные

произведения. Статистика и экономика. Москва : Наука, 1963. Т. 1. С. 109–114.

268. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку

економічних систем : колективна монографія / О. В. Панухник [та ін.] / відп.

ред. О. В. Панухник. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2016. 204 с.

269. США : сфера услуг в экономике / под ред. Е. А. Громова. Москва :

Изд-во «Наука», 1971. 414 с.

270. Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного

природокористування в Україні / К. Й. Кілінська [та ін.] / відп. ред.

К. Й. Кілінська. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. 248 с.

271. Теория выбора и принятия решений / И. М. Макаров,

Т. М. Виноградская, А. А. Рубчинский, В. Б. Соколов. Москва : Наука. Глав.

ред. физ.-мат. литературы, 1982. 328 с.

272. Терьошкіна Н. Є. Інноваційна стратегія в системі управління

національною економікою // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2.

С. 151–161.

273. Тєлєтов О. С. Дослідження та перспективи розвитку туристичного

бренду України // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 1. С. 27–42.

274. Тищенко О. П. Курортно-рекреаційна сфера України : стан, втрати,

шляхи санації // Економіка і суспільство. 2016. Вип. 6. С. 93–100.

275. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму : теорія, методологія, реалії

бізнесу : монографія. Київ : Київський національний торговельно-економічний

університет КНТЕУ, 2009. 463 с.

276. Трухаев Р. И. Модели принятия решений в условиях

неопределенности. Москва : Наука, 1981. 258 с.

277. Туниця Ю. Ю. Екоекономіка і ринок : подолання суперечностей.

Київ : Знання, 2006. 314 с.



416

278. Туризм України : економічні та організаційні механізми розвитку /

наук. кер. проекту П. Слободян. Київ : Терно-Граф, 2008. 976 с.

279. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. Москва :

Мысль, 1978. 272 с.

280. Украинцев Б. С. Самоуправляемые системы и причинность. Москва :

Мысль, 1972. 252 с.

281. Україна у цифрах 2015 : стат. зб. / під ред. І. M. Жук. Київ : Державна

служба статистики України, 2016. 239 с.

282. Уманець Т. Організаційно-економічний механізм розвитку

оздоровчо-лікувального туризму // Вісник Львівського університету. Серія

міжнародні відносини. 2012. Вип. 29. Ч. 2. С. 285–292.

283. Ушенко Н. В., Бекірова С. Е. Напрями вдосконалення економічного

регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу // Наукові праці

ДонНТУ. Серія : економічна. 2013. №4(46). С. 116–126.

284. Філиппова С. В., Малік Р. Ю. Деякі аспекти формування кластерної

стратегії туристсько-рекреаційного комплексу регіону // Економіка : реалії

часу : електрон. наук. фахове вид. 2013. № 1 (6). С. 186–189. URL :

http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1.html (дата звернення : 22.08.2016).

285. Філіпенко А. С. Народна, солідарна економіка : концептуальний ескіз

// Економіка України. 2016. № 6 (655). С. 19–28.

286. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Київ : Центр

навч. літератури, 2007. 312 с.

287. Ханк Д. Э., Уичерн Д. У., Райтс А. Дж. Бизнес-прогнозирование.

Москва : Изд. дом «Вильямс», 2003. 656 с.

288. Хвесик М. А., Сундук А. М., Добрянський О. І. Сталий розвиток в

умовах глобальних викликів і загроз // Економіка природокористування і

охорони довкілля. № 2012. 2012. С. 5–21.

289. Хумарова Н. И. Формирование конкурентоспособных услуг в

туристическом секторе рекреационной деятельности // Економіка : реалії часу :

http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C$


417

електрон. наук. фахове вид. 2012. № 3–4 (4–5). С. 233–236. URL :

http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html (дата звернення : 22.08.2016).

290. Хумарова Н. І. Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку

територій. Одеса : Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України,

2011. 408 с.

291. Царик П. Л., Царик Л. П. Щодо функціонально-планувальної мережі

елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи // Наукові записки

ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Географія. 2014. № 1. С. 139–145.

292. Цілі сталого розвитку 2016–2030 [Електронний ресурс] / ООН в

Україні : [сайт]. URL : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-

staloho-rozvytku (дата звернення : 16.09.2016).

293. Цыренова А. А. Развитие человеческого капитала в условиях

трансформации институциональной среды. Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2006.

177 с.

294. Цьохла С. Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток

регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз і

шляхи вдосконалення). Сімферополь : Таврія, 2008. 352 с.

295. Чайка Ю. Механізми структурного розвитку національної

економіки // Вісник Київського національного торговельно-економічного

університету. 2011. № 3. С. 30–41.

296. Чернюк Л. Г., Зеленська О. О., Кравченко Н. О. Розвиток

екологічного туризму в Україні. Ніжин : НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004.

90 с.

297. Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой. Москва :

Изд-во «Экономика», 1975. 191 с.

298. Черчик Л., Мостенець О. Механізм забезпечення

конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону : монографія. Луцьк :

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016. 214 с.

299. Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. Районування території України як один

з факторів просторового соціально-економічного розвитку регіонів //

http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616143
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616143


418

Ефективна економіка : електрон. наукове фах. вид. 2013. № 3. URL :

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1878 (дата звернення : 13.08.2016).

300. Чорна О. Є., Доценко Ф. Ф. Оцінка ефективності застосування

«теорії рівноваги в некооперативних іграх» Джона Неша в умовах сучасних

ринкових відносин // Вісник Донецького національного університету економіки

і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Економічні науки. 2010. Вип. 3. С. 14–19.

301. Чорненька Н. Організація туристичної індустрії. Київ : Атіка, 2009.

392 с.

302. Шанін О. В. Функціональний підхід до управління розвитком

сільських населених пунктів України // Економіка. Фінанси. Менеджмент :

актуальні питання науки і практики. 2015. № 1. С. 36–43.

303. Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория.

Москва : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. 591 с.

304. Швець І. Б. Розвиток трудового потенціалу як елемент

функціональної системи «підприємство» // Бізнес Інформ. 2015. № 6. С 229–

233.

305. Шевченко А. Н. Развитие экологических форм туристско-

рекреационной деятельности в социально-экономической системе государства

// Научный вестник МГГУ. 2013. №11 (44) / Международная конференция

«Экология. Природопользование. Экономика». C. 320–326. URL :

http://vestnik.msmu.ru/files/2/20131212143723.pdf (дата звернення : 13.12.2016).

306. Шевченко Г. М., Бачал О. О. Розвиток екотуризму та рекреації на

території пам’ятки природи «Низівський парк» // Економічні проблеми сталого

розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті

проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 р.) : у 4 т. / за заг. ред.

О. В. Прокопенко. Суми : СумДУ, 2013. Т. 3. С. 59.

307. Шевченко Г. М. Державне прогнозування зрівноваженого розвитку

рекреації : врахування регулятивних і програмних чинників // Вісник соціально-

економічних досліджень. 2017. № 1 (62). С. 47–56.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1878
http://vestnik.msmu.ru/files/2/20131212143723.pdf


419

308. Шевченко Г. М. Екосистемні послуги озер як об’єкт рекреаційного

менеджменту // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка.

2012. № 4. С. 36–41.

309. Шевченко Г. М. Збалансована рекреаційна політика в системі

загальнодержавного програмування соціально-економічного розвитку //

Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне

районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи,

трудовий потенціал та розвиток сільських територій) : колективна монографія /

за заг. ред. Т. О. Журавльової. Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. Т. 2. С. 126–

133.

310. Шевченко Г. М. Зрівноважений розвиток рекреації : комплексне

бачення та ризики зміни рекреаційного середовища // Ризики та загрози джерел

забруднення в Нижньодунайському регіоні : тези доповідей міжнар. семінару

(м. Вилкове, 29 травня 2015 р.). Одеса, 2015. С. 137–139.

311. Шевченко Г. М. Комплексний підхід до управління природним

капіталом рекреаційної сфери // Вісник Сумського державного університету.

Серія Економіка. 2012. № 1. С. 43–49.

312. Шевченко Г. М. Конфлікт економічних, енвайронментальних і

соціальних сторін рекреації // Екологічний менеджмент у загальній системі

управління : матеріали ХІІ щоріч. Всеукр. наук. конф. (м. Суми, 2012 р.). Суми :

СумДУ, 2012. Ч. 2. С. 189–192.

313. Шевченко Г. М. Концептуалізація рекреації в сучасних умовах

розвитку національної економіки // Вісник Чернівецького торговельно-

економічного інституту. 2016. № 3. С. 104–111.

314. Шевченко Г. М. Концептуальна зрівноваженість розвитку рекреації :

актуалізація та аспекти моделювання // Туризм як пріоритетний напрям

соціально-економічного розвитку регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ.

конф. (м. Чернівці, м. Сучава, 23–24 квітня 2015 р.). Чернівці-Сучава, 2015.

С. 445–447.



420

315. Шевченко Г. М. Концептуальна модель державного прогнозування

зрівноваженого розвитку рекреації // Економіка : реалії часу. Науковий

журнал : електрон. наук. фахове вид. 2016. № 5 (27). С. 112–123. URL :

http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html (дата звернення : 13.01.2017).

316. Шевченко Г. М. Мотиваційні чинники управління знаннями при

формуванні інтелектуального капіталу // Соціально-економічна мотивація

інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко.

Суми : СумДУ, 2013. С. 86–91.

317. Шевченко Г. М. Необхідність актуалізації соціального капіталу в

контексті еколого-економічної туристично-рекреаційної діяльності //

Екологічний менеджмент у загальній системі управління : матеріали ХІ щоріч.

Всеукр. наук. конф. (м. Суми, 20–21 квітня 2011 р.). Суми : СумДУ, 2011. Ч. 2.

С. 189–190.

318. Шевченко Г. М., Петрушенко М. М. Застосування системного

підходу до управління процесом створення туристично-рекреаційного продукту

на території // Економіка : проблеми та практики. 2009. № 258. Т. 1. С. 22–26.

319. Шевченко Г. М., Петрушенко М. М. Передумови та перспективи

розвитку рекреації та туризму в Сумській області // Вісник Сумського

державного університету. Серія Економіка. 2010. № 1. С. 55–64.

320. Шевченко Г. М., Петрушенко М. М. Синергетичний підхід до

дослідження соціо-еколого-економічних процесів на територіальному рівні в

умовах кризи // Організаційно-економічні проблеми регіонального розвитку в

умовах світової кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь,

2009 р.). Сімферополь : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2009. С. 30–32.

321. Шевченко Г. М., Петрушенко М. М. Формування комплексних

програм розвитку екорекреації // Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений

туризм : матеріали ІІ Міжнар. екол. форуму (м. Одеса, 25–26 вересня 2014 р.).

Одеса : Пальміра, 2014. С. 246–247.

322. Шевченко Г. М. Підвищення стійкості національної економіки

шляхом оптимізації розвитку рекреації // Підвищення стійкості економіки в

http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html


421

умовах геоекономічної нестабільності : національний та глобальний виміри :

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 жовтня 2016 р.). Київ, 2016.

С. 31.

323. Шевченко Г. М. Підприємницький менеджмент у контексті

організаційного розвитку // Вісник Сумського державного університету. Серія

Економіка. 2010. № 2. С. 63–72.

324. Шевченко Г. М. Політика розвитку «зелених» форм туристично-

рекреаційної діяльності в Україні // Міжнародна стратегія економічного

розвитку регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 3–5 вересня

2013 р.). Суми : СумДУ, 2013. С. 215–216.

325. Шевченко Г. М. Прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в

Україні : соціально-економічний погляд // Географія, економіка і туризм :

національний та міжнародний досвід : матеріали Ювілейної Х міжнар. наук.

конф. (м. Львів, 7–9 жовтня 2016 р.). Львів, 2016. С. 435–438.

326. Шевченко Г. М. Прогнозування розвитку рекреації в Україні :

соціально-економічний еквілібріум : монографія. Суми : Університетська книга,

2017. 336 с.

327. Шевченко Г. М. Стратегічне планування туристичної діяльності в

контексті сталого розвитку // Розвиток туристичного бізнесу : матеріали І

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 17–19 березня 2011 р.). Донецьк :

ДонНУЕТ, 2011. С. 177–179.

328. Шевченко Г. М. Теоретико-методичні підходи до проведення

прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні // Проблеми

економіки. 2017. № 1. С. 139–145.

329. Шевченко Г. М. Теоретичне обґрунтування застосування лінійного

програмування при моделюванні рекреаційної діяльності // Вісник Сумського

державного університету. Серія Економіка. 2011. № 3. С. 11–18.

330. Шевченко Г. М. Управління екологічними конфліктами в

туристично-рекреаційній сфері // Вісник Сумського державного університету.

Серія Економіка. 2011. № 2. С. 28–34.



422

331. Шевченко Г. М. Форсайт-прогнозування розвитку рекреації в

Україні : методологія досягнення рівноваги // Проблеми і перспективи

економіки та управління. 2017. № 1 (9). С. 69–74.

332. Шевченко Г. М. Функціональна система прогнозування розвитку

рекреації // Економічні інновації. 2016. № 62. С. 274–281.

333. Шевченко Г. С., Шевченко С. Г. Перспективи європейської інтеграції

ринку туристичних послуг України // Науковий вісник НЛТУ України. 2013.

Вип. 23.2. С. 124–130.

334. Шевчук О. Геопарки як форма збереження геоспадщини, розвитку

геоосвіти та геотуризму // Вісник Львівського університету. Серія географічна.

2010. Вип. 38. С. 357–370.

335. Шкарлет С. М., Кальченко О. М. Тенденції і перспективи розвитку

туристичної галузі України у складі національної та світової економіки //

Актуальні проблеми економіки. 2009. № 10. С. 36–43.

336. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії. Чернівці : Книги

ХХІ, 2003. 595 с.

337. Шлафман Н. Л. Механізми розвитку підприємницького сектора в

Україні // Економічні інновації. 2010. Вип. 40. С. 391–403.

338. Шпак Л. О. Науково-методичні засади економічного регулювання

розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу // Агро світ. 2013.

№ 22. С. 40–45.

339. Щербина О. А. Методологические аспекты динамического

программирования // Динамические системы. 2007. Вып. 22. С. 21–36.

340. Экологический туризм [Электронный ресурс] // Свободная

энциклопедия Википедия : [сайт]. URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/

Экологический_туризм (дата звернення : 07.09.2013).

341. Экономико-математический энциклопедический словарь / гл. ред.

В. И. Данилов-Данильян. Москва : Большая Российская энциклопедия :

Издательский Дом «ИНФРА-М», 2003. 688 с.

http://ru.wikipedia.org/wiki/ �������������_������ (���� ����������: 07.09.2013).
http://ru.wikipedia.org/wiki/ �������������_������ (���� ����������: 07.09.2013).


423

342. Экономический потенциал административных и производственных

систем : монография / под общей ред. О. Ф. Балацкого. Сумы : ИТД

«Университетская книга», 2006. 973 с.

343. Юдин Д. Б., Юдин А. Д. Экстремальные модели в экономике.

Москва : Экономика, 1979. 288 с.

344. Юрченко Ю. Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього

туризму в Україні // Економіка України. 2016. № 6 (655). С. 29–39.

345. Якубів В. М. Економічна суть і роль збалансованого розвитку в

становленні економіки держави // Сталий розвиток економіки. 2012. № 5. С. 6–8.

346. Abraham B., Ledolter J. Statistical methods for forecasting. Hoboken :

John Wiley & Sons, Inc., 2005. 445 p.

347. Advances in dynamic game theory. Numerical methods, algorithms, and

applications to ecology and economics / edit. S. Jorgensen, M. Quincampoix,

T. L. Vincent. Boston : Birkhäuser, 2007. 717 p.

348. Al-Ali Nermien Comprehensive intellectual capital management : step-by-

step. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2003. 295 p.

349. Amore A., Hall C. M. From governance to meta-governance in tourism?

Re-incorporating politics, interests and values in the analysis of tourism governance //

Tourism recreation research. 2016. Vol. 41. Issue 2. pp. 109–122.

doi: 10.1080/02508281.2016.1151162.

350. Andkjer S., Arvidsen J. Places for active outdoor recreation – a scoping

review // Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 2015. № 12. P. 25–46.

doi:10.1016/j.jort.2015.10.001.

351. Aoki M. Modeling aggregate behavior and fluctuations in economics.

New York : Cambridge University Press, 2004. 263 p.

352. Ashby W. R. An introduction to cybernetics. London : Charman & Hall

ltd, 1957. 295 p.

353. Assessing the performance of natural resource systems [Electronic

resource] / Campbell B. [et al.] // Conservation Ecology. 2001. № 2. Vol. 5. URL :

http://www.consecol.org/ vol5/iss2/art22/ (last accessed : 15.11.2016).

http://dx.doi.org/10.1080/02508281.2016.1151162
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213078015000808
http://dx.doi.org/10.1016/j.jort.2015.10.001
http://www.consecol.org/ vol5/iss2/art22/


424

354. Aubin J.-P. Optima and equilibria : An introduction to nonlinear analysis.

Berlin : Springer, 2003. 433 p.

355. Aylward B., Barbier E. Valuing Environmental Functions in Developing

Countries // Biodiversity and Conservation. 1992. № 1. P. 34–50.

356. Baerenklau K. A., Provencher B. Static modeling of dynamic recreation

behavior : implications for prediction and welfare estimation // Journal of economical

and management. 2005. № 50 (3). pp. 617–636. doi:10.1016/j.jeem.2005.03.001.

357. Balancing public access and privacy in developed coastal zones : factors

influencing attitudes towards potential management options / O. I. Vistad, M. Skar,

L. C. Wold, M. Mehmetoglu // Journal of outdoor recreation and tourism. 2013.

Vol. 3–4. Issue December. pp. 7–18. doi:10.1016/j.jort.2013.09.001.

358. Batten D. F. Discovering artificial economics : how agents learn and

economies evolve. Boulder : Westview Press, 2000. 304 p.

359. Bellman R. Adaptive control processes : a guided tour. Princeton :

Princeton university press, 1961. 255 p.

360. Bellman R., Kalaba R. Dynamic programming and modern control theory.

New York : Academic Press, 1965. 112 p.

361. Bertalanffy L. von. General system theory : foundations, development,

applications. New York : George Braziller, 1968. 289 p.

362. Bodendorf F. Daten- und Wissensmanagement. Berlin : Springer-Verlag,

2006. 219 S.

363. Brennan G., Buchanan J. M. The power to tax. Cambridge : Cambridge

University Press, 1980. 254 p.

364. Breton A. The economic theory of representative government. London :

Macmillan Press, 1974. 228 p.

365. Brokaj R. Local government’s role in the sustainable tourism development

of a destination // European scientific journal. 2014. Vol. 10. № 31. P. 103–117.

366. Buchanan J. M., Tullock G. The calculus of consent : logical foundations

of constitutional democracy // The collected works of James M. Buchanan.

Volume 3. Indianapolis : Liberty Fund, Inc., 1999. 356 p.



425

367. Buchanan R. Wicked problems in design thinking // Design Issues. –

1992. No. 2. Vol. 8. pp. 5–21.

368. Byers T., Slack T Strategic decision-making in small businesses within

the leisure industry // Journal of Leisure Research. – 2001. – No. 33, pp. 121–136.

369. Campana R. P., Valenzuela-Montes L. M. Agro-urban open space as a

component of agricultural multifunctionality // Journal of Land Use Science. 2014.

№ 9. Issue 1. P. 82–104. doi:10.1080/1747423X.2012.751561.

370. Chen R., Bloomfield P., Fu J. An evaluation of alternative forecasting

methods to recreation visitation // Journal of Leisure Research. 2003. No. 35.

pp. 441–454.

371. Clark R. N., Stankey G. H. The recreation opportunity spectrum : a

framework for planning, management, and research [Electronic resource] // General

Technical Report PNW-98 Dec 1979. Oregon : Pacific Northwest Forest and Range

Experiment Station Portland / U.S. Department of Agriculture Forest Service 32 p. :

[site]. URL : http://www.fs.fed.us/cdt/carrying_capacity/gtr098.pdf (last accessed :

15.11.2016).

372. Coleman J. S. Social capital in the creation of human capital // American

Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. pp. 95–120.

373. Commons J. R. Institutional economics // American economic review. –

1931. Vol. 21. pp. 648–657.

374. Dawid H, Neugart M. Agent-based models for economic policy design //

Eastern Economic Journal. 2011. No. 37. P. 44–50.

375. Dehez J., Lyser S. Combining multivariate analysis and cost analysis in

outdoor recreation planning // Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 2014.

№ 7–8. P. 75–88. doi:10.1016/j.jort.2014.09.002.

376. Dwyer L., Spurr R. Tourism Economics Summary [Electronic resource] //

STCRC Centre for Economics and Policy : [site]. URL :

http://www.crctourism.com.au/wms/upload/resources/Tourism%20Economics%20Su

mmary%20WEB.pdf (last accessed : 19.12.2016).

http://www.tandfonline.com/author/P%C3%A9rez+Campa%C3%B1a%2C+Roc%C3%ADo
http://www.tandfonline.com/loi/tlus20?open=9#vol_9
http://www.tandfonline.com/toc/tlus20/9/1
http://www.fs.fed.us/cdt/carrying_capacity/gtr098.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213078014000231
http://www.crctourism.com.au/wms/upload/resources/Tourism Economics Summary WEB.pdf
http://www.crctourism.com.au/wms/upload/resources/Tourism Economics Summary WEB.pdf


426

377. Dynamic competition and cooperation of road infrastructure investment of

multiple tourism destinations : a case study of xidi and hongcun world cultural

heritage / J. Li, W. Zhang, H. Xu, J. Jiang // Discrete dynamics in nature and society.

2015. Vol. 2015. 10 p. doi:10.1155/2015/962028.

378. Eagles P. F. J. Governance of recreation and tourism partnerships in parks

and protected areas // Journal of sustainable tourism. 2009. Vol. 17. No. 2. pp. 231–

248. doi: 10.1080/09669580802495725.

379. Eisenschitz A. The politicization and contradictions of neo-liberal tourism

// International journal of tourism policy. 2013. Vol. 5. № 1/2. P. 97–112.

doi:10.1504/IJTP.2013.054049.

380. Endris U. Multiagent systems : mechanism design [Electronic resource] //

Institute for logic, language and computation University of Amsterdam : [site].

Amsterdam, 2006. 26 p. URL : http://staff.science.uva.nl/~ulle/teaching/mas/slides/

mas-mechanism-design-4up.pdf (last accessed : 15.12.2016).

381. Equlibrium and economic theory / ed. by G. Caravale. London :

Routledge, 2001. 205 p.

382. FaladeObalade T. A., Dubey S. Managing tourism as a source of revenue

and foreign direct investment inflow in a developing country : the Jordanian

experience // International journal of academic research in economics and

management sciences. 2014. Vol. 3. № 3. P. 16–42. doi:10.6007/IJAREMS/v3-

i3/901.

383. Farmer N. A., Froeschke J. T. Forecasting for recreational fisheries

management : what’s the catch? // North American journal of fisheries management.

2015. No. 35. pp. 720–735. doi: 10.1080/02755947.2015.1044628.

384. Fehr E., Falk A. Reciprocal fairness, cooperation and limits to competition

// Intersubjectivity in economics : agents and structures / ed. by E. Fullbrook. New

York : Routledge. 2002. pp. 28–55.

385. Fennell D. A. Ecotourism programme planning. New York : CABI

Publishing, 2002. 275 p.

http://dx.doi.org/10.1155/2015/962028
http://dx.doi.org/10.1504/IJTP.2013.054049
http://staff.science.uva.nl/~ulle/teaching/mas/slides/ mas-mechanism-design-4up.pdf
http://staff.science.uva.nl/~ulle/teaching/mas/slides/ mas-mechanism-design-4up.pdf


427

386. Field B. C. Environmental economics : an introduction. New York :

McGraw-Hill, 1994. 482 p.

387. Franco M., Estevao C. The role of tourism public-private partnerships in

regional development : a conceptual model proposal // Cadernos Ebape. 2010. Vol. 8.

No. 4. pp. 600–612. doi: 10.1590/S1679-39512010000400003.

388. Francois P. Social capital and economic development. London :

Routledge, 2002. 133 p.

389. Gerstberger W., Schneider K. Public Private Partnership in deutschen

Kommunen // WSI Mittellungen. 2008. No. 10. S. 556–562.

390. Global conflict tracker [Electronic resource] : [site]. URL :

https://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/p32137 (last accessed :

05.01.2017).

391. Hadzik A., Grabara M. Investments in recreational and sports

infrastructure as a basis for the development of sports tourism on the example of spa

municipalities // Polish journal of sport and tourism. 2014. Vol. 21, No. 2, pp. 97–

101. doi:10.2478/pjst-2014-0010.

392. Halioui S., Schmidt M. Towards a holistic analysis of tourism sector in

Tunisia : a system dynamics approach // The WEI international academic

conference : proceedings. Boston : The West east institute, 2016. pp. 232–237.

393. Hall H. R., McCarty C., Clark M. W. Regulatory protection and definition

for recreational uses of Florida lakes // Lake and reservoir management. 2014.

Vol. 30. Issue 2. pp. 115–118. doi:org/10.1080/10402381.2014.898349.

394. Hall M. Social marketing and tourism : what is the evidence? [Electronic

resource] // Academia : [site]. URL : http://www.academia.edu/2924276/

Social_marketing_and_tourism_what_is_the_evidence (last accessed : 15.12.2014).

395. Hearne R. R. A review of economic appraisal of environmental goods and

services : with a focus on developing countries // Environmental economics

programme. London : IIED, 1996. 28 p.

https://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/p32137
https://doi.org/10.2478/pjst-2014-0010
http://dx.doi.org/10.1080/10402381.2014.898349
http://www.academia.edu/2924276/ Social_marketing_and_tourism_what_is_the_evidence
http://www.academia.edu/2924276/ Social_marketing_and_tourism_what_is_the_evidence


428

396. Holling C. S., Meffe G. K. Command and control and the pathology of

natural resource management // Conservation Biology. 1996. № 2. Vol. 10. pp. 328–

337.

397. Homo institutus – Человек институциональный / под ред.

О. В. Иншакова. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005. 854 с.

398. Hrytsenko L. L., Shevchenko H. M. Public-private partnerships as a

mechanism of the balanced development of recreation // Problems and prospects of

economics and management. 2016. № 4 (8). pp. 94–99.

399. Hurwicz L., Reiter S. Designing economic mechanisms. Cambridge :

Cambridge University Press, 2006. 344 p.

400. Hüttenegger G. Open Source Knowledge Anagement. Berlin : Springer-

Verlag, 2006. 285 S.

401. Introducing the concept of environmental policy integration into the

discourse on sustainable tourism : a way to improve policy-making and

implementation? / C. Aall, R. Dodds, I. Saelensminde, E. Brendehaug // Journal of

sustainable tourism. 2015. Vol. 23. № 7. P. 977–989.

doi:10.1080/09669582.2015.1032300.

402. Investment, growth and employment : Perspectives for policy / ed. by

C. Driver, P. Temple. London : Routledge, 1999. 217 p.

403. Jehiel P., Moldovanu B., Stacchetti E. Multidimensional mechanism

design for auctions with externalities // Journal of economic theory. 1999. Vol. 85.

P. 258–293.

404. Kondalkar V. G. Organization development. New Delhi : New age

international publishers, 2009. 264 p.

405. Koput K. W. Social capital. An introduction to managing networks.

Cheltenham : Edward Elgar Publishing, Inc, 2010. 172 p.

406. Kreitel W. A. Ressource Wissen : Wissensbasiertes Projektmanagement

erfolgreich im Unternehmen einführen und nutzen. Wiesbaden : Gabler, 2008. 157 S.

407. Lake tourism : An integrated approach to lacustrine tourism systems // ed.

by C. M. Hall, T. Härkönen. Clevedon : Cromwell Press, 2006. 235 p.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2015.1032300
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2015.1032300
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2015.1032300


429

408. Lee T. H., Jan F.-H., Huang G. W. The influence of recreation

experiences on environmentally responsible behavior : the case of Liuqiu Island,

Taiwan // Journal of sustainable tourism. 2015. Vol. 23. № 6. pp. 947–967.

doi:10.1080/09669582.2015.1024257.

409. Lew A., McKercher B. Modeling tourism movements. A local destination

analysis // Annals of tourism research. 2006. Vol. 33. No. 2. pp. 403–423.

doi:10.1016/j.annals.2005.12.002.

410. Mahafzah A. The impact of the national strategy for tourism on economic

development in Jordan // Journal of economics and sustainable development. 2015.

Vol. 6. No 2. pp. 104–107.

411. Max Weber : Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik /

Hrsg. von Marianne Weber. Tübingen : Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, 1988.

522 S.

412. McNutt P. A. The economics of public choice. 2nd ed. Cheltenham :

Edward Elgar, 2002. 337 p.

413. Mertins K., Alwert K., Heisig P. Wissenbilanzen : Intellektuelles Kapital

erfolgreich nutzen und entwickeln. Berlin : Springer-Verlag, 2005. 392 S.

414. Mesarovic M. D., Takahara Y. General systems theory : mathematical

foundations. New York : Academic Press, Ink, 1975. 268 p.

415. More  T.,  Averill  J.  The  structure  of  recreation  behavior  //  Journal  of

Leisure Research. 2003. No. 35. pp. 372–395.

416. Mueller D. C. Public choice III. Cambridge : Cambridge University Press,

2003. 768 p.

417. Multifunctional rural land management : economics and policies / ed. by

F. Brouwer, C. Martijn van der Heide. London : Earthscan, 2009. 360 p.

418. Multinational enterprises and the challenge of sustainable development /

ed. by J. R. McIntyre, S. Ivanaj, V. Ivanaj. Cheltenham : Edward Elgar. 313 p.

419. Murphy P. The business of resort management. Oxford : Elsevier Ltd,

2008. 346 p.

http://dx.doi.org/10.1080/09669582.2015.1024257


430

420. Myerson R. B. Optimal auction design // Mathematics of operations

research. 1981. No. 6. pp. 58–73.

421. Nash J. F. Equilibrium points in n-person games // Proceedings of the

National Academy of Sciences. 1950. No 36 (1). pp. 48–49.

422. Neumann J. von, Morgenstern O. Theory of games and economic

behavior. London : Oxford university press, 1953. 641 p.

423. North D. C. Institutions, institutional change and economic performance.

Cambridge : Cambridge University Press, 1990. 152 p.

424. North K. Wissensorientierte Unternehmensführung, Wertschüpfung durch

Wissen. Wiesbaden : Gabler Verlag, 2005. 230 S.

425. ÖPP und Sportstätten / ÖPP-Schriftenreihe. Berlin : ÖPP Deutschland

AG, 2011. Band 4. 118 S.

426. Peters T. J., Waterman R. H. In search of excellence : Lessons from

America’s Best-Run Companies. New York : Harper and Row, 1982. 268 р.

427. Placa La V., Corlyon J. Social tourism and organised capitalism :

research, policy and practice // Jounal of policy research in tourism, leasure and

events. 2014. Vol. 6. № 1. pp. 66–79. doi:10.1080/19407963.2013.833934.

428. Porter M. E. Competitive strategy : techniques for analyzing industries

and competitors. New York : Free press, 1998. 396 p.

429. PPP in Europe [Electronic resource] // CMS : [site]. 2012. 154 p. URL :

https://cms.law/en/CHE/Publication/PPP-in-Europe (last accessed : 02.03.2016).

430. PPP : Öffentlich-private Partnerschaften. Erfolgsmodelle auch für den

sozialen Sektor? / zusammengestellt von H. Hofferund, K. Piontkowski. Berlin :

Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V., 2007.

88 S.

431. Priemuth K. Fehlzeiten erfolgreich senken : Ein Beitrag zur Steigerung

des Humankapitals // Human Capital Leadership : Strategien und Instrumente zur

Wertsteigerung der wichtigsten Ressource von Unternehmen / Hrsg. M. Dürndorfer,

P. Friederichs. Hamburg : Murrmann, 2004. S. 546–559.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19407963.2013.833934
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19407963.2013.833934
http://dx.doi.org/10.1080/19407963.2013.833934
https://cms.law/en/CHE/Publication/PPP-in-Europe


431

432. Principles of forecasting : a handbook for researchers and practitioners /

ed. by J. S. Armstrong. New York : Kluwer Academic Publishers, 2002. 849 p.

433. Prokopenko O. V., Kysly V. M., Shevchenko H. M. Peculiarities of the

natural resources economic estimation under the transformational conditions //

Economic Annals-XXI. 2014. № 7–8 (1). pp. 40–43.

434. Prokopenko O. V., Petrushenko M. M., Shevchenko H. M. Categories of

risk and damage in context of innovative ecological-economic activity’s theoretical

analysis // Economic processes management : International scientific e-journal. 2015.

№ 2. URL : http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/ 2015_2/2015_2_23.pdf (last

accessed : 13.12.2016).

435. Radner R. Collusive behavior in non-cooperative epsilon equilibria of

oligopolies with long but finite lives // Journal of economic theory. 1980. № 22.

pp. 121–157.

436. Recreation facility plan 2010–2020 [Electronic resource] // Regina Infinite

Horizons. April, 2010. URL : http://www.regina.ca/opencms/export/sites/

regina.ca/residents/recreation/.media/pdf/recfacilityplan.pdf (last accessed :

09.04.2016).

437. Reeder R. J., Brown D. M. Recration, tourism, and rural well-being

[Electronic resource] // Economic Research Report № 7 : [site]. USDA : ERC, 2005.

33 p. URL : https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/46126/15112_err7_

1_.pdf?v=41056 (last accessed : 08.09.2016).

438. Regional resources management by agent-based simulation /

Prokhorov O. V., Prokhorov V. P., Matiushko A. O., Kuznetsova Y. A. // Scientific

bulletin of National Mining University. 2016. № 4. pp. 107–114.

439. Riddick C. C., Russel R. V. Research in recreation, parks, sport, and

tourism. Champaign : Sagamore Publishing, L.L.C., 2008. 436 p.

440. Roberts L., Hall D. Rural tourism and recreation : principles to practice.

New York : CABI Publishing, 2002. 231 p.

http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/ 2015_2/2015_2_23.pdf
http://www.regina.ca/opencms/export/sites/ regina.ca/residents/recreation/.media/pdf/recfacilityplan.pdf
http://www.regina.ca/opencms/export/sites/ regina.ca/residents/recreation/.media/pdf/recfacilityplan.pdf
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/46126/15112_err7_ 1_.pdf?v
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/46126/15112_err7_ 1_.pdf?v


432

441. Robertson R. W. The relationships between leisure and

happiness // World leisure journal. 2016. Vol. 58. Issue 4. pp. 242–244.

doi: 10.1080/16078055.2016.1225880.

442. Rozite M., Vinklere D. Tourism and recreation as a driving force for

forecasting biodiversity changes : lake Engure watershed area as an example //

Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B. 2011. Vol. 65.

№ 5/6 (674/675). pp. 192–197. doi: 10.2478/v10046-011-0036-y.

443. Sai J. P., Muzondo N., Marunda E. Challenges affecting establishment

and sustainability of tourism public private partnerships in Zimbabwe // Asian social

science. 2015. Vol. 11. No. 23. pp. 35–50. doi:10.5539/ass.v11n23p35.

444. Santos T., Nogueira Mendes R., Vasco A. Recreational activities in urban

parks : spatial interactions among users // Journal of outdoor recreation and tourism.

2016. Vol. 15. pp. 1–9. doi: 10.1016/j.jort.2016.06.001.

445. Schneider I. E., Wynveen C. Exploring outdoor recreation conflict’s role

in evolving constraints models // Journal of outdoor recreation and tourism. 2015.

Vol. 9. pp. 37–43. doi: 10.1016/j.jort.2015.04.001.

446. Shapiro D. Conflict and communication : a guide through the labyrinth of

conflict management. New York : Open Society Institute, 2004. 295 p.

447. Shevchenko H. M. Economic-mathematical basis for forming complex

programs of recreation balanced development // Scientific bulletin of Poltava

university of economics and trade. A series of «Economic sciences». 2016. № 5.

pp. 188–193.

448. Shevchenko H. M., Ivanova T. E. Innovative-marketing directions of

recreational-tourism industry in Ukraine // Economic processes management :

International scientific e-journal. 2015. № 3. URL : http://epm.fem.sumdu.edu.ua/

download/2015_3/2015_3_14.pdf (last accessed : 13.12.2016).

449. Shevchenko H. M., Pakhomov V. M., Petrushenko M. M. Economic and

legal issues of rural and recreational land use in Ukraine // Economic Annals-XXI.

2016. № 1–2 (156). pp. 54–58.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jort.2016.06.001
http://doi.org/10.1016/j.jort.2015.04.001
http://epm.fem.sumdu.edu.ua/ download/2015_3/2015_3_14.pdf
http://epm.fem.sumdu.edu.ua/ download/2015_3/2015_3_14.pdf


433

450. Shevchenko H. M., Petrushenko M. M. Analysis of recreational-economic

activities based on simulation modeling // Modern European researches. Salzburg.

2017. №1. pp. 110–116.

451. Shevchenko H. M. Regulatory policy and optimization of investment

resource allocation in model of functioning recreation industry // Baltic journal of

economic science. 2017. Vol. 3. № 1. pp. 109–115.

452. Shevchenko H. M., Reznik O. M. Ensuring state economic security in the

area of taxation : agent-based and subject-based legal approaches // Actual Problems

of Economics. 2015. № 6 (168). pp. 167–172.

453. Shevchenko H. M. Theoretical and methodological view on the recreation

in the management system of national economy // Socio-economic research bulletin.

2016. № 2 (61). pp. 64–70.

454. Shevchenko H. Recreational equilibrium within the theoretical approach

to economic modeling // Correlation between humanity and pragmatism in target

reference points of modern methods of public relations regulation : the International

scientific and practical conference (London, November 24–30, 2016) : materials

digest. London : IASHE, 2016. pp. 14–15.

455. Shone M. C., Simmons D. G., Dalziel P. Evolving roles for local

government  in  tourism  development  :  a  political  economy  perspective  //  Journal  of

sustainable tourism. 2016. Vol. 24. № 12. P. 1674–1690.

doi:10.1080/09669582.2016.1184672.

456. Simon H. A. The architecture of complexity // Proceedings of the

American philosophical society. 1962. Vol. 106. No. 6. pp. 467–482.

457. Simpson J. Tourism : cultural integrity and environmental conflict //

Australian geography teachers’ association national conference : materials digest.

Melbourne : AGTA, 2002. 12 p.

458. Sklar S. L., Autry C. E., Anderson S. C. How park and recreation agencies

engage in community development // World leisure journal. 2014. Vol. 56. Issue 4.

pp. 281–299. doi: 10.1080/16078055.2014.958193.



434

459. Skreta V. Sequentially optimal mechanisms // Review of economic

studies. 2006. Vol. 73(4). P. 1085–1111.

460. Social capital. A multifaceted perspective / ed. by P. Dasgupta,

I. Serageldin. Washington : The World Bank Press, 2000. 423 p.

461. Soziale Netzwerke und soziale Ungleichheit. Zur Rolle von Sozialkapital

in modernen Gesellschaften / Hrsg. J. Lüdicke, M. Diewald. Wiesbaden : VS Verlag

für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage GmbH, 2007. 301 S.

462. Sozialkapital. Grundlagen von Gesundheit ubd Unternehmenserfolg

/ Badura B., Greiner W., Rixgens P., usw. Berlin : Springer-Verlag, 2008. 230 S.

463. Spatial and temporal dynamics and value of nature-based recreation,

estimated via social media [Electronic resource] // PLoS One / L. J. Sonter,

K. B. Watson, S. A. Wood, T. H. Ricketts. 2016. No. 11 (9). URL :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5017630/ (last accessed :

02.10.2016). doi:10.1371/journal.pone.0162372.

464. Srisomyong N., Meyer D. Political economy of agritourism initiatives in

Thailand // Journal of Rural Studies. 2015. № 41. pp. 95–108.

doi:10.1016/j.jrurstud.2015.07.007.

465. Stadler P., Strobel G., Hoyos C. Psychische Belastungen von

Mitarbeitern : Die Rolle des Führungsverhaltens // Zeitschrift Ergo Med. 2000.

Vol. 3. S. 24–136.

466. Stevens T. H., More T. A., Markowski-Lindsay M. Declining national

park visitation : An economic analysis // Journal of leisure research. 2014. Vol. 46.

No. 2. pp. 153–164.

467. Strausz R. Deterministic versus stochastic mechanisms in principal-agent

models // Journal of economic theory. 2006. Vol. 127 (1). pp. 306–314.

468. Stynes D. J. Economic significance of recreational uses of national parks

and other public lands // Social science research review. 2005. Vol. 5. № 1. pp. 1–33.

469. The Human Development Index [Electronic resource] / United Nations

Development Programme : Human development reports : [site]. URL :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5017630/
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0162372
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016715300127


435

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (last accessed :

15.12.2016).

470. The World Tourism Organisation (UNWTO) [Electronic resource] : [site].

URL : http://www2.unwto.org/en (last accessed : 13.01.2017).

471. The World Trade Organisation (WTO) [Electronic resource] : [site].

URL : https://www.wto.org/index.htm (last accessed : 13.01.2017).

472. Tourism towards 2030 : global overview [Electronic resource] //

UNWTO : [site]. URL : http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284414024

(last accessed : 13.07.2016).

473. Tribe J. The economics of recreation, leisure and tourism. Oxford :

Elsevier, 2004. 445 p.

474. Ukraine [Electronic resource] / The World Bank : [site]. URL :

http://www.worldbank.org/en/country/ukraine (last accessed : 13.01.2017).

475. Van Mai T., Bosch O. J. H. Systems thinking approach as unique tool for

sustainable tourism development : a case study in the Cat Ba biosphere reserve of

Vietnam // Governance for a resilient planet : 54-th Annual conference of the

international society for the systems sciences : proceedings. Pocklington, York :

International society for the system thinking, 2010. pp. 827–845.

476. Veblen T. The theory of the leasure class/ [edit. by M. Banta]. New York :

Oxford University Press, 2007. 263 p.

477. Veblen T. Why is economics not an evolutionary science? / T. Veblen

// The quarterly journal of economicus. 1898. No. 12. p. 373. doi:10.2307/1882952.

478. Virtual farmland : Grasping the occupation of agricultural land by non-

agricultural land uses / A. Verhoeve [et al.] // Land Use Policy. 2015. № 42. pp. 547–

556. doi:10.1016/j.landusepol.2014.09.008.

479. Waesche  H.,  Dickson  G.,  Woll  A.  Quality  in  regional  sports  tourism  :  a

network approach to strategic quality management // Journal of sports & tourism.

2013. Vol. 18. № 2. pp. 81–97. doi:10.1080/14775085.2013.826593.

480. Walras L. Studies in applied economics: theory of the production of social

wealth / [trans. by J. van Daal]. London : Routledge, 2007. Vol. I. 193 p.

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://www2.unwto.org/en
https://www.wto.org/index.htm
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284414024
http://www.worldbank.org/en/country/ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.2307%2F1882952
http://dx.doi.org/10.1080/14775085.2013.826593


436

481. Walters C. Challenges in adaptive management of riparian and coastal

ecosystems [Electronic resource] // Conservation Ecology. 1997. № 2. Vol. 1. URL :

http://www.consecol.org/vol1/iss2/art1 (last accessed : 06.10.2016).

482. Weber T. A. Optimal control theory with applications in economics.

Cambridge : MIT Press, 2011. 360 p.

483. Wiener N. The human use of human beings : cybernetics and society.

London : Free association books, 1989. 199 p.

484. Woodside A. G. Applying systems thinking to sustainable golf tourism //

Journal of travel research. 2009. Vol. 48. № 2. pp. 205–215.

485. World economic situation and prospects 2017 : full report [Electronic

resource] // UN / DESA. New York. 201 p. URL : www.un.org/en/development/desa/

policy/wesp (last accessed : 20.01.2017).

486. World Happiness Report 2016 [Electronic resource] / [edit. by

J. Helliwell, R. Layard, J. Sachs]. New York : Sustainable Development Solutions

Network. Vol. I. 65 p. URL : http://worldhappiness.report/wp-

content/uploads/sites/2/2016/03/HR-V1_web.pdf (last accessed : 13.01.2017).

http://www.consecol.org/vol1/iss2/art1
http://www.un.org/en/development/desa/ policy/wesp
http://www.un.org/en/development/desa/ policy/wesp
http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/
http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/


437

ДОДАТКИ



438

Додаток А

Динаміка показників функціонування та розвитку рекреації в складі

видів діяльності та галузей економіки України

Таблиця А.1
Індекси ВВП та інших основних соціально-економічних показників

функціонування національного господарства України, 2009–2015 рр., % до
попереднього року

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Валовий внутрішній продукт
(у цінах попереднього року)

84,9  104,1  105,4  100,2  100,0  93,4  90,1

у розрахунку на одну особу 85,2  104,5  105,8  100,4  100,3  93,7  90,5
Реальний наявний дохід
населення 90,0  117,1  108,0  113,9 106,1 88,5 77,8

Фінансовий результат до
оподаткування – – 209,5  83,4  28,7  – –

Продукція промисловості 79,4  112,0  108,0  99,5  95,7  89,9  87,0
Продукція сільського
господарства 98,2  98,5  119,9  95,5  113,3  102,2  95,2

Капітальні інвестиції … … 118,8  108,5  88,9  75,9  98,3
Прийняття в експлуатацію
загальної площі житла 61,0  145,9  100,8  114,2  104,4  97,9  113,4

Перевезення вантажів усіма
видами транспорту 82,4  108,7  106,8  98,2  99,1  90,1  92,9

Відправлення (перевезення)
пасажирів транспортом
загального користування

87,3  94,1  102,0  97,6  97,2  94,7  87,4

Роздрібний товарооборот (у
порівнянних цінах) 79,0  110,2  113,3  112,5  106,2  90,2  80,2

Експорт товарів і послуг 62,6  128,1  130,1  100,3  92,7  85,7  73,0
Імпорт товарів і послуг 55,0  130,8  134,2  102,9  92,5  72,9  70,7
Чисельність постійного
населення (на кінець року) 99,6  99,6  99,7  99,8  99,7  99,7  99,6

Кількість зайнятих 96,3  100,4  100,3  100,1  100,2  93,6  …
Кількість безробітних (за
методологією МОП) 137,5  91,2  97,0  95,6  95,1  122,3  …

Середньомісячна заробітна
плата

номінальна
105,5  120,0  117,6  114,9  107,9  106,0  120,5

реальна 90,8  110,2  108,7  114,4  108,2  93,5  79,8
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.2
Рекреаційні послуги в структурі експорту-імпорту послуг в Україні у 2015 році

Експорт Імпорт
Показники млн дол.

частка в
загальному обсязі,
розділі, відсотків

млн дол.
частка в загальному

обсязі, розділі,
відсотків

Усього 9736,6 100,0 5523,0 100,0
Послуги з переробки
матеріальних ресурсів 1078,3 11,1 63,4 1,1

Послуги з ремонту та
технічного
обслуговування, що не
віднесені до інших
категорій

192,2 2,0 85,8 1,6

Транспортні послуги 5263,2 54,1 1153,4 20,9
Послуги, пов’язані з
подорожами 200,9 2,1 597,6 10,8

Послуги з будівництва 291,6 3,0 40,3 0,7
Послуги зі страхування 46,1 0,5 74,0 1,3
Послуги, пов’язані з
фінансовою  д-тю 190,8 2,0 874,7 15,8

Роялті та інші послуги,
пов’язані з
використанням
інтелектуальної
власності

51,0 0,5 301,6 5,5

Послуги у сфері
телекомунікації,
комп’ютерні та
інформаційні послуги

1585,6 16,3 548,3 9,9

Ділові послуги 816,7 8,4 719,2 13,0
послуги
дослідження та
розробки

143,2 17,5 14,2 2,0

професійні та
консалтингові
послуги

341,5 41,8 321,7 44,7

послуги з обробки
та усунення
забруднення
навколишнього
середовища

0,0 0,0 83,8 11,7

послуги сільського
господарства та
послуги видобутку

5,0 0,6 7,1 1,0

Послуги приватним
особам, культурні та
рекреаційні послуги

15,8 0,2 8,3 0,2

Державні та урядові
послуги 4,3 0,0 1056,4 19,1

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Таблиця А.3
Зайнятість населення за видами економічної, в тому числі рекреаційної

діяльності в Україні, 2012–2015 рр., тис. осіб

Вид діяльності 2012 2013 2014 2015

Усього 20354,3 20404,1 18073,3 16443,2
Сільське, лісове та рибне
господарство 3496,0 3577,5 3091,4 2870,6

Промисловість 3345,6 3274,8 2898,2 2573,9
у тому числі
Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів 439,9 429,2 359,8 261,4

Переробна промисловість 2321,6 2275,5 2022,2 1839,3
Будівництво 884,9 888,8 746,4 642,1
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних засобів
і мотоциклів

4441,7 4556,2 3965,7 3510,7

Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність

1208,7 1221,2 1113,4 998,0

Тимчасове розміщування
й організація харчування 355,9 357,8 309,1 277,3

Інформація та
телекомунікації 310,2 312,2 284,8 272,9

Фінансова та страхова
діяльність 327,9 318,1 286,8 243,6

Операції з нерухомим
майном 340,9 332,3 286,1 268,3

Професійна, наукова та
технічна діяльність 539,4 527,4 456,0 422,9

Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

368,0 367,6 334,3 298,6

Державне управління й
оборона; обов’язкове
соціальне страхування

1066,11 1025,3 959,51 974,51

Освіта 1713,0 1690,9 1587,7 1496,5
Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

1268,9 1256,7 1150,5 1040,7

Мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок 239,7 240,7 221,2 207,9

Інші види економічної
діяльності 447,4 456,6 382,2 344,7

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Таблиця А.4
Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг, у тому числі на

відпочинок в Україні, 2010–2015 рр., %

2010 2012 2013 2014 2015 2010 2012 2013 2014 2015
Група товарів /

послуг грудень до грудня попереднього
року

до попереднього
року

Продукти
харчування та
безалкогольні напої

110,6 97,7  99,3  124,8 141,5 110,9 97,9  97,8  112,2 145,9

Продукти
харчування 110,7 97,1  99,2  124,5 140,1 110,7 96,9  97,6  112,1 144,4

хліб і
хлібопродукти 116,5 99,7  100,3 135,1 144,6 112,3 98,0  101,1 113,4 160,6

м’ясо та
м’ясопродукти 104,1 101,3 96,9  127,5 122,5 102,0 107,1 98,1  110,9 131,3

Безалкогольні напої 105,7 104,2 101,5 128,9 157,8 109,1 109,2 102,2 112,9 166,1
Алкогольні напої,
тютюнові вироби 122,1 107,0 110,1 125,9 122,7 125,6 107,5 108,4 116,7 133,2

Житло, вода,
електроенергія, газ
та інші види палива

113,8 100,7 100,3 134,3 203,0 109,4 102,6 100,3 116,2 215,8

плата за
власне житло 104,4 103,7 102,9 102,1 105,4 112,6 108,9 102,6 101,1 105,0

електроенергія 100,0 100,0 100,0 111,3 166,9 100,0 103,9 100,0 106,6 142,3
природний газ 150,1 100,0 100,0 162,8 373,0 120,9 100,0 100,0 141,9 453,2

Предмети
домашнього
вжитку, побутова
техніка та поточне
утримання житла

101,2 100,5 99,3  127,9 136,0 103,2 101,9 99,7  111,7 145,9

Охорона здоров’я 105,8 102,0 103,0 130,0 129,1 107,9 103,7 102,3 116,5 137,6
Транспорт 106,6 104,1 101,3 141,6 120,4 109,6 108,2 102,0 124,5 136,8

залізничний
пасажирський
транспорт

100,0 100,8 112,8 120,4 109,0 105,3 105,0 106,5 116,3 118,7

автодорожній
пасажирський
транспорт

105,8 103,9 104,7 121,7 130,6 108,4 110,2 103,8 113,3 134,5

Зв’язок 91,1  101,4 100,7 102,4 107,0 93,6  102,0 101,2 100,9 105,9
Відпочинок і
культура 102,5 100,2 99,7  124,8 137,9 104,0 101,5 99,7  110,7 142,7

Освіта 110,3 104,4 102,2 104,7 124,2 113,1 105,1 103,4 103,2 117,9
Ресторани та готелі 107,4 102,8 101,4 114,0 123,3 107,4 104,6 101,9 106,7 124,3

Різні товари та
послуги 108,7 102,2 102,5 124,5 131,4 109,2 103,6 102,0 111,4 138,6

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Таблиця А.5
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами

економічної, в тому числі рекреаційної діяльності в Україні, 2010–2015 рр., грн

2015
відсотків до

Вид діяльності 2010 2012 2013 2014
усього

середнього
рівня по

економіці

2014

Усього 2239  3026  3265  3480  4195 100,0 120,5
Сільське, лісове та рибне
господарство 1472  2086  2340  2556  3309 78,9 129,5

Промисловість 2570  3478  3763  3988  4789 114,2 120,1
Будівництво 1758  2516  2702  2860  3551 84,6 124,2
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

1877  2704  3010  3439  4692 111,9 136,4

Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур’єрська діяльність

2658  3412  3589  3768  4653 110,9 123,5

Діяльність транспорту  2355  3249  3419  3755  4556 108,6 121,3
Тимчасове розміщування
й організація харчування 1455  2055  2249  2261  2786 66,4 123,2

Інформація та
телекомунікації 3161  4286  4599  5176  7111 169,5 137,4

Фінансова та страхова
діяльність 4638  6012  6275  7020  8603 205,1 122,6

Операції з нерухомим
майном 1856  2356  2757  3090  3659 87,2 118,4

Професійна, наукова та
технічна діяльність 2869  4252  4465  5290  6736 160,6 127,3

Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

1839  2430  2527  2601  3114 74,2 119,7

Державне управління й
оборона; обов’язкове
соціальне страхування

2722  3415  3702  3817  4381 104,4 114,8

Освіта 1905  2530  2700  2745  3132 74,7 114,1
Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

1628  2202  2367  2441  2829 67,5 115,9

Мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок 1928  2886  3286  3626  4134 98,6 114,0

Надання інших видів
послуг 1717  2618  2707  3361  3634 86,6 108,1

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Таблиця А.6
Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами

економічної, в тому числі рекреаційної діяльності в Україні, 2010–2014 рр., у
фактичних цінах, млн грн

У тому числіВид діяльності Рік  Випуск  Проміжне
спожи-
вання

Валова
додана
вар-
тість

оплата
праці
найма-
них
праців-
ників

інші
подат-
ки за
виклю-
ченням
ін. суб-
сидій

валовий
прибу-
ток,
зміша-
ний
дохід

2010 195390 112442  82948 17896  -305 65357
2011 261331 151370  109961 22755  -303 87509
2012 269983 156738  113245 26739  176 86330
2013 315546 183192  132354 30745  731 100878

Сільське,
лісове та
рибне
господарство

2014 381227 220082  161145 31274  1353 128518
2010 22579 12474 10105 5250 213 4642
2011 25212 13573 11639 6178 278 5183
2012 24993 13534 11459 7275 405 3779
2013 24884 13344 11540 7364 449 3727

Тимчасове
розміщування
й організація
харчування

2014 21438 11511 9927 5859 427 3641
2010 63527 22070 41457 35515  -375 6317
2011 69824 24358 45466 38504  317 6645
2012 80542 27325 53217 46158  360 6699
2013 78876 26686 52190 44009  164 8017

Охорона
здоров’я та
надання
соціальної
допомоги 2014 71755 25505 46250 39267  188 6795

2010 10459 4068 6391 5225 -539 1705
2011 13022 5464 7558 6327 -735 1966
2012 18283 7987 10296 9462 -3662  4496
2013 20512 7168 13344 10314  -2423  5453

Мистецтво,
спорт,
розваги та
відпочинок

2014 19135 6796 12339 9912 -1993  4420
2010 2466423 1474248  992175 540651  2929 448595
2011 2965675 1798775  1166900  636722  4296 525882
2012 3150653 1888496  1262157  736495  -10799  536461
2013 3189558 1853194  1336364  763187  3537 569640

Усього (в
основних
цінах)

2014 3354027 1971308  1382719  734943  -5 647781
2010 128410 – 128410 – 128410  –
2011 182278 – 182278 – 182278  –
2012 196939 – 196939 – 196939  –
2013 186293 – 186293 – 186293  –

Податки за
виключенням
субсидій на
продукти

2014 204196 – 204196 – 204196  –
2010 2594833 1474248  1120585  540651  131339  448595
2011 3147953 1798775  1349178  636722  186574  525882
2012 3347592 1888496  1459096  736495  186140  536461
2013 3375851 1853194  1522657  763187  189830  569640

Валовий
внутрішній
продукт (у
ринкових
цінах) 2014 3558223 1971308  1586915  734943  204191  647781

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Таблиця А.7
Структура валової доданої вартості за видами економічної, в тому числі

рекреаційної діяльності в обсязі валового внутрішнього продукту в Україні,
2010–2014 рр., у фактичних цінах, %

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014

Сільське, лісове та рибне
господарство 7,4 8,1 7,8 8,7 10,2

Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів 5,7 6,3 5,7 5,4 5,0

Переробна промисловість 13,0 11,8 12,2 11,2 12,2
Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого
повітря

2,8 3,1 3,1 2,9 2,8

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

Будівництво 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

14,5 14,9 14,4 14,6 14,7

Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність

7,8 8,0 7,1 7,2 6,4

Тимчасове розміщування й
організація харчування 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6

Інформація та телекомунікації  3,0 2,9 3,0 3,2 3,3
Фінансова та страхова
діяльність 5,6 4,4 4,3 4,4 4,4

Операції з нерухомим майном  5,3 5,3 6,0 6,5 6,2
Професійна, наукова та
технічна діяльність 2,5 2,3 2,9 3,2 3,0

Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування

1,1 1,1 1,2 1,2 1,1

Державне управління й
оборона; обов’язкове
соціальне страхування

4,8 4,3 4,4 4,8 5,0

Освіта 5,0 4,6 5,1 5,4 4,8
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги 3,7 3,4 3,6 3,4 2,9

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок 0,6 0,6 0,7 0,9 0,8

Надання інших видів послуг 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9
Усього (в основних цінах) 88,5 86,4 86,5 87,8 87,1
Податки на продукти 11,7 13,7 13,8 12,4 13,0
Субсидії на продукти -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 0,1
Валовий внутрішній продукт  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Додаток Б
Динаміка деяких із основних соціально-економічних показників, а

також кількісних показників туристично-рекреаційної діяльності за
регіонами України, 1995–2015 рр.

Таблиця Б.1
Захворюваність на активний туберкульоз (кількість хворих з діагнозом, що

встановлений уперше в житті) за регіонами України, 2010–2015 рр., осіб

Осіб На 100 тис. населенняОбласть

2010 2012 2013 2014 2015 2010 2012 2013 2014 2015
Україна 31295 30958 30819 25543 23896 68,5 68,2 68,0 59,6 56,0
АР Крим 1639 1497 1491 … … 83,8 76,6 76,2 … …
області
Вінницька 925 899 906 809 758 56,4 55,4 56,1 50,3 47,4
Волинська 580 534 700 713 653 56,1 51,5 67,4 68,6 62,8
Дніпро-
петровська 3140 3082 3006 2600 2566 93,9 93,1 91,2 79,2 78,7

Донецька 3570 3148 3111 2499 1086 80,5 71,9 71,6 … …
Житомирська 978 880 865 853 830 76,2 69,2 68,3 67,7 66,3
Закарпатська 744 726 716 731 749 59,8 58,1 57,2 58,2 59,6
Запорізька 1219 1243 1204 1144 1085 67,5 69,5 67,6 64,6 61,7
Івано-
Франківська 911 959 959 882 845 66,1 69,6 69,5 63,9 61,2

Київська 988 1168 1183 1133 1194 57,6 68,1 68,9 65,8 69,2
Кіровоград-
ська 823 775 763 774 747 81,7 78,1 77,5 79,2 77,0

Луганська 1904 1795 1769 248 316 82,9 79,4 78,9 …* …
Львівська 1678 1680 1636 1659 1509 66,4 66,6 64,9 65,8 59,9
Миколаївська 1076 1028 908 838 803 90,7 87,5 77,6 71,9 69,2
Одеська 1842 2235 2161 2342 2446 77,4 93,9 90,6 98,2 102,7
Полтавська 789 889 879 796 789 53,1 60,7 60,4 55,1 54,9
Рівненська 679 710 727 646 636 59,0 61,5 62,8 55,7 54,8
Сумська 597 651 645 612 623 51,3 56,8 56,8 54,4 55,8
Тернопільська 594 561 531 500 409 54,8 52,2 49,5 46,8 38,4
Харківська 1592 1359 1221 1140 1182 58,0 49,8 44,8 41,9 43,6
Херсонська 1167 1167 1036 904 875 107,1 108,1 96,5 84,6 82,3
Хмельницька 707 680 727 748 724 53,3 51,8 55,6 57,5 55,9
Черкаська 769 800 776 719 716 59,8 63,0 61,5 57,4 57,6
Чернівецька 443 438 415 366 364 49,2 48,5 45,9 40,4 40,1
Чернігівська 749 675 783 663 677 68,4 62,8 73,6 63,0 65,0
міста
Київ 950 1143 1473 1224 1314 34,5 41,0 52,3 43,1 46,0
Севастополь 242 236 228 … … 63,9 62,0 59,6 … …

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66] (за даними
Міністерства охорони здоров’я України)
*Інформація не оприлюднюється через низьку надійність даних, на підставі яких здійснюється
розрахунок
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Таблиця Б.2
Частка в загальному підсумку та індекси фізичного обсягу в цінах

попереднього року валового регіонального продукту за областями України,
2009–2014 рр., %

Частка валового
регіонального продукту

Індекси фізичного обсягу валового
регіонального продуктуОбласть

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,2  104,1 105,2 100,2 100,0 93,4

АР Крим 3,0  3,0  2,9  3,1  3,0  … 90,7  103,4 102,7 98,8  101,0 …
області

Вінницька  2,2  2,2  2,2  2,3  2,4  2,8 90,1  103,0 107,2 103,7 104,8 104,6

Волинська  1,3  1,3  1,4  1,4  1,4  1,5 86,0  100,2 105,3 104,8 99,3  101,1

Дніпро-
петровська 10,2  10,7  10,8  10,1  10,0  11,1 83,5  105,8 103,4 97,5  99,3  95,1

Донецька  11,4  11,9  12,4  11,7  10,8  7,6 81,6  111,1 111,4 97,1  94,7  67,1

Житомирська 1,6  1,7  1,7  1,7  1,7  1,9 88,9  112,8 102,7 109,4 101,9 103,6

Закарпатська 1,4  1,4  1,4  1,5  1,4  1,5 82,1  107,7 104,7 103,0 100,6 102,8

Запорізька  4,1  3,9  3,8  3,8  3,6  4,2 78,9  103,2 102,9 97,8  99,3  100,4

Івано-
Франківська 1,9  1,9  2,1  2,2  2,2  2,4 89,3  100,5 106,5 103,3 97,7  97,6

Київська 4,1  4,2  4,5  4,8  4,5  5,0 89,2  105,1 111,7 101,9 93,4  99,4

Кіровоград-
ська 1,5  1,5  1,5  1,5  1,7  1,8 85,8  105,7 109,2 100,7 109,5 100,6

Луганська  4,2  4,2  4,4  4,0  3,6  2,0 86,7  102,3 109,1 99,1  92,2  61,0

Львівська  3,9  3,8  4,0  4,3  4,2  4,6 88,3  102,3 108,7 102,0 98,8  100,9

Миколаївська 2,2  2,2  2,1  2,0  2,1  2,2 92,5  103,2 102,7 96,1  104,4 98,4

Одеська 5,3  5,0  4,7  4,4  4,6  4,7 86,8  102,4 102,1 96,8  105,7 98,3

Полтавська  3,7  4,1  4,0  3,9  3,8  4,4 86,8  109,5 101,8 97,8  94,4  96,0

Рівненська  1,5  1,5  1,5  1,5  1,4  1,8 86,5  106,8 104,6 103,3 96,9  102,6

Сумська 1,8  1,7  1,8  1,7  1,8  1,9 88,7  98,9  107,8 101,7 102,7 100,4

Тернопіль-
ська 1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  1,4 94,5  100,4 111,3 109,0 96,6  108,0

Харківська  6,5  6,0  5,9  5,6  5,6  6,1 86,3  101,7 104,5 98,4  98,8  97,9

Херсонська  1,5  1,4  1,4  1,3  1,4  1,5 93,0  101,8 103,8 100,2 101,1 99,7

Хмельницька 1,7  1,7  1,8  1,8  1,7  2,0 90,6  100,0 108,0 109,0 96,9  102,3

Черкаська  2,0  2,1  2,1  2,1  2,2  2,4 85,5  105,9 106,4 100,9 100,7 98,9

Чернівецька 0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 88,6  100,3 104,0 106,1 101,5 98,3

Чернігівська 1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,8 89,6  100,0 107,8 104,0 95,8  100,5
міста
Київ 18,6  18,2  17,2  18,9  20,5  22,5 81,7  101,4 100,7 101,9 106,4 96,1

Севастополь 0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  … 89,6  106,4 103,1 88,4  106,0 …

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця Б.3
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу за областями

України, 2009–2014 рр., у фактичних цінах, грн

Область 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Україна 19832 23600 28488 32002 33473 36904

АР Крим 13933 16507 19467 22675 23595 …

області

Вінницька 12145 14332 17768 20253 22303 27249

Волинська 11796 13916 16993 19249 19817 23218

Дніпропетровська 27737 34709 42068 44650 46333 53749

Донецька 23137 28986 36446 38907 37830 27771

Житомирська 11419 14616 17184 19551 20286 23678

Закарпатська 10081 12278 14455 17088 17044 19170

Запорізька 20614 23657 27567 30656 30526 37251

Івано-Франківська 12485 14814 19386 23379 24022 27232

Київська 21769 26140 34420 40483 39988 46058

Кіровоградська 13096 15533 19918 22082 25533 29223

Луганська 16562 19788 25067 25950 24514 14079

Львівська 14093 16353 20490 24387 24937 28731

Миколаївська 17050 20276 23402 24838 27355 30357

Одеська 20341 22544 25748 27070 29118 31268

Полтавська 22337 29652 35246 38424 39962 48040

Рівненська 11699 13785 16735 18860 19003 24762

Сумська 13631 15711 19800 21722 23517 26943

Тернопільська 10240 11713 15055 16644 16819 20228

Харківська 21228 23639 27966 29972 31128 35328

Херсонська 12256 14346 16990 17910 19311 21725

Хмельницька 11780 13602 17260 19920 20165 24662

Черкаська 14393 17325 21082 24558 26168 30628

Чернівецька 9383 10939 13228 14529 15154 16552

Чернігівська 13121 15406 19357 22096 22603 26530

міста

Київ 61088 70424 79729 97429 109402  124163

Севастополь 16966 20455 24564 25872 28765 …
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця Б.4
Суб’єкти туристичної діяльності за областями України, 2013–2015 рр.,од.

2013 2014 2015
У тому числі У тому числі У тому числі

Область

У
сь

ог
о

т
ур

оп
ер

ат
ор

и

т
ур

аг
ен

т
и

су
б’

єк
т
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 щ
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зд
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ь
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ь
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ь
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и

су
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єк
т

и,
 щ

о 
зд

ій
сн

ю
ю

т
ь

ек
ск

ур
сі

йн
у 

ял
ьн

іс
т

ь

Україна 5711 945 4289 477 3885 667 3069 149 3182 500 2547 135
АР Крим 529 91 188 250 … … … … … … … …
області
Вінницька 76 9 66 1 69 11 58 – 63 8 52 3
Волинська 85 15 64 6 80 15 60 5 68 10 53 5
Дніпро-
петровська

487 32 448 7 324 21 296 7 294 17 277 –

Донецька 355 31 321 3 84 4 77 3 23 2 21 –
Житомирська  58 6 46 6 44 4 38 2 47 3 42 2
Закарпатська  82 19 60 3 74 16 56 2 67 17 46 4
Запорізька 250 13 231 6 231 10 217 4 140 7 124 9
Івано-
Франківська

112 22 82 8 99 22 71 6 83 14 66 3

Київська 134 9 122 3 104 5 96 3 90 4 81 5
Кіровоградська 70 4 62 4 56 4 46 6 46 1 39 6
Луганська 225 2 218 5 15 – 15 – 11 – 11 –
Львівська 272 62 149 61 235 52 148 35 221 52 134 35
Миколаївська  75 8 65 2 65 6 58 1 60 5 52 3
Одеська 302 57 215 30 249 40 187 22 245 24 200 21
Полтавська 130 2 125 3 110 1 105 4 91 – 88 3
Рівненська 78 8 68 2 69 6 61 2 59 7 50 2
Сумська 59 5 54 – 51 5 46 – 53 – 53 –
Тернопільська  70 10 55 5 49 10 35 4 43 8 33 2
Харківська 358 13 333 12 309 9 290 10 264 9 250 5
Херсонська 69 7 53 9 70 7 55 8 53 4 44 5
Хмельницька  100 4 85 11 84 3 71 10 78 2 67 9
Черкаська 99 8 88 3 82 6 73 3 75 8 63 4
Чернівецька 121 28 92 1 68 24 44 – 65 15 50 –
Чернігівська  59 3 54 2 57 1 55 1 55 2 52 1
міста
Київ 1345 454 876 15 1207 385 811 11 888 281 599 8
Севастополь  111 23 69 19 … … … … … … … …

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця Б.5
Санаторії та пансіонати з лікуванням, будинки та пансіонати відпочинку за

регіонами за областями України, 1995–2015 рр., од.
Санаторії та пансіонати з лікуванням Будинки та пансіонати відпочинку

у них місць у них місць
Область

кі
ль

 к
іс

т
ь

(2
01

5* )

19
95

20
00

20
05

/0
6**

20
14

*

20
15

*

кі
ль

кі
ст

ь
(2

01
5* )

19
95

20
00

20
05

/0
6**

20
14

*

20
15

*

Україна

30
9

15
85

07

15
05

54

14
82

29

79
15

5

78
29

8

76 83
28

2

62
92

3

63
37

2

17
30

7

15
23

6

АР Крим …  60220 56981 53844 … … …  37339 27590 28938 … …
області
Вінницька 20  5993  5246  5171  4565  4605  – – – 200  – –
Волинська 7 1331  1482  2029  1312  1312  1 39 39 44 374  374
Дніпро-
петровська 16  2742  2742  2509  2368  2201  2 2000  1140  1150  787  787

Донецька 7 6197  4200  4239  2462  2282  8 14824 9475  11535 1146  2220
Житомирська 5 1820  2750  1620  1317  1317  – – – – – –
Закарпатська  21  4307  3564  3763  5291  5266  4 170  200  – 310  250
Запорізька 17  5725  5169  4864  5916  6130  6 2236  1812  1322  1166  1032
Івано-
Франківська 15  2134  2743  2279  2247  2277  2 451  145  220  135  135

Київська 12  3302  3004  2851  2091  2381  1 540  748  188  63 70
Кірово-
градська 3 680  630  310  287  269  – 70 450  450  – –

Луганська 3 2157  1207  1613  507  225  – 527  60 – – –
Львівська 45  20437 19807 21157 14897 14841 4 24 340  392  126  175
Миколаївська 10  1930  2374  3958  3883  3733  11  4492  6791  4471  2674  2004
Одеська 28  17233 15053 14545 12032 11949 7 2646  2023  2074  905  1088
Полтавська  13  4941  4462  3920  3662  3649  1 177  177  385  180  180
Рівненська 6 859  1324  1378  1285  985  – 37 – – – –
Сумська 4 580  535  460  650  650  – 660  – – – –
Терно-
пільська 8 1300  1729  1796  1310  1360  – – – – – –

Харківська 15  4082  3714  3282  2918  2918  – 1253  1705  1406  150  –
Херсонська  14  1197  2119  2763  2306  2817  26  12289 8482  9423  8869  6500
Хмельницька  13  1557  1610  1673  1489  1489  – 100  – – – –
Черкаська 7 2325  2300  2604  1542  1512  – 198  – – – –
Чернівецька  3 785  897  897  702  327  1 220  – – 220  220
Чернігівська  6 1426  1759  1325  1190  1190  – 585  336  100  – –
міста
Київ 11  2897  2598  3135  2926  2613  2 910  650  450  201  201
Севастополь  …  350  555  244  … … …  925  760  624  … …

*У загальній кількості враховуються юридичні особи та фізичні особи-підприємці
**2005/06 рік означає 12 місяців (з 1 жовтня 2005 року по 30 вересня 2006 року) тощо
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Додаток В

Врахування міжнародних аспектів прогнозування розвитку туризму
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Відсоток

– Торгівля товарами – Міжнародний туризм

Джерело: Всесвітня туристична організація ООН UNWTO і Світова організація торгівлі WTO [485]

Рис. В.1. Реальні зміни в міжнародному туризмі (BOP Travel баланс
платежів подорожі і пасажирських перевезень) та в торгівлі товарами, 2006–2015 рр.
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– Країни, що розвиваються
– Африка південніше Сахари (крім Нігерії і Південної Африки)
– Західна Азія
– Країни з транзитивною економікою
– Африка
– Східна та Південна Азія
– Латинська Америка
– Найменш розвинені країни

Джерело: ООН / ДЕСВ на основі даних МВФ і Світового банку [485]

Рис. В.2. Чистий трансферт ресурсів у країнах, що розвиваються і країнах
із транзитивною економікою, 2004–2016 рр.
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Джерело: Всесвітня туристична організація UNWTO [472]

Рис. В.3. Збільшення міжнародних туристичних потоків на 43 млн осіб в
середньому щорічно
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Джерело: Всесвітня туристична організація UNWTO [472]

Рис. В.4. Міжнародні туристичні потоки досягнуть 1,8 млрд осіб до
2030 р.
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Додаток Г

Динаміка структурних і кількісних показників рекреаційної та інших

видів економічної діяльності в Україні

Таблиця Г.1
Розподіл основних структурних показників діяльності суб’єктів

господарювання (за кількістю суб’єктів господарювання та зайнятих
працівників) за видами економічної діяльності в Україні, 2010–2015, %

Кількість суб’єктів
господарювання

Кількість зайнятих
працівників

у тому числі у тому числі

Вид діяльності Рік

усього
підпри-
ємства

ФОП
усього

підпри-
ємства

ФОП

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Усього*

2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010 0,8 1,2 0,8 1,0 1,1 0,7
2011 1,0 1,3 0,9 1,1 1,2 0,8
2012 1,0 1,3 1,0 1,2 1,2 0,9
2013 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2 0,9
2014 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0

Охорона
здоров’я та
надання
соціальної
допомоги

2015 1,1 1,3 1,1 1,3 1,4 1,0
2010 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5
2011 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5
2012 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6
2013 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7
2014 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7

Мистецтво,
спорт, розваги
та відпочинок

2015 0,8 0,6 0,8 0,6 0,5 0,8
*Без урахування результатів діяльності бюджетних установ
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця Г.2
Розподіл основних структурних показників діяльності суб’єктів

господарювання (за кількістю найманих працівників і обсягом реалізованої
продукції) за видами економічної діяльності в Україні, 2010–2015, %

Кількість найманих
працівників

Обсяг реалізованої продукції
(товарів, послуг)

у тому числі у тому числі

Вид діяльності Рік

усього
підпри-
ємства

ФОП
усього

підпри-
ємства

ФОП

1 2 3 4 5 6 7 8

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Усього*

2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Продовження табл. Г.2
1 2 3 4 5 6 7 8

2012 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010 1,1 1,1 0,7 0,2 0,2 0,5
2011 1,1 1,2 0,8 0,2 0,2 0,6
2012 1,2 1,2 0,8 0,2 0,2 0,6
2013 1,1 1,2 0,8 0,3 0,2 0,6
2014 1,1 1,0 0,8 0,2 0,2 0,6

Охорона
здоров’я та
надання
соціальної
допомоги

2015 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 0,6
2010 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2
2011 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3
2012 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4
2013 0,5 0,5 0,7 0,3 0,3 0,5
2014 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5

Мистецтво,
спорт, розваги
та відпочинок

2015 0,5 0,5 0,7 0,1 0,1 0,6
*Без урахування результатів діяльності бюджетних установ
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця Г.3
Розподіл кількості підприємств за їх розмірами за видами економічної

діяльності в Україні, 2010–2015, %
Кількість підприємств

у тому числі
Вид діяльності Рік

усього
великі

підпри-
ємства

середні
підпри-
ємства

малі
підпри-
ємства

з них
мікро-
під-ва

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Усього*

2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010 1,2 – 1,4 1,2 1,1
2011 1,3 – 1,4 1,3 1,2
2012 1,3 – 1,4 1,3 1,1
2013 1,2 – 1,4 1,2 1,1
2014 1,2 – 1,3 1,2 1,0

Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

2015 1,3 – 1,8 1,2 1,1
2010 0,6 0,3 0,5 0,5 0,6
2011 0,6 0,1 0,5 0,6 0,6
2012 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5
2013 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
2014 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок

2015 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця Г.4
Розподіл кількості зайнятих працівників за розмірами підприємств, за видами

економічної діяльності в Україні, 2010–2015 рр., %
Кількість зайнятих працівників

у тому числі
Вид діяльності Рік

усього
великі

підпри-
ємства

середні
підпри-
ємства

малі
підпри-
ємства

з них
мікро-
під-ва

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Усього*

2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010 1,1 – 1,7 1,5 1,4
2011 1,2 – 1,7 1,9 1,7
2012 1,2 – 1,7 1,9 1,7
2013 1,2 – 1,7 1,9 1,6
2014 1,1 – 1,3 1,9 1,5

Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

2015 1,4 – 2,1 2,1 1,6
2010 0,4 … … 0,5 0,5
2011 0,4 … … 0,5 0,5
2012 0,5 0,2 0,6 0,5 0,5
2013 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5
2014 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок

2015 0,5 0,2 0,7 0,6 0,6
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця Г.5
Розподіл кількості найманих працівників за розмірами підприємств, за видами

економічної діяльності в Україні, 2010–2015 рр., %
Кількість найманих працівників

у тому числі
Вид діяльності Рік

усього
великі

підпри-
ємства

середні
підпри-
ємства

малі
підпри-
ємства

з них
мікро-
під-ва

1 2 3 4 5 6 7

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Усього*

2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010 1,2 – 1,7 1,6 1,5
2011 1,2 – 1,7 1,9 1,7
2012 1,2 – 1,7 1,9 1,7
2013 1,2 – 1,7 2,0 1,7

Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

2014 1,1 – 1,3 2,0 1,6

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Продовження табл. Г.5
1 2 3 4 5 6 7

2015 1,4 – 2,1 2,2 1,8
2010 0,4 … … 0,5 0,5
2011 0,4 … … 0,5 0,5
2012 0,5 0,2 0,6 0,5 0,4
2013 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5
2014 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок

2015 0,5 0,2 0,7 0,6 0,5
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця Г.6
Розподіл обсягу реалізованої продукції за розмірами підприємств, за видами

економічної діяльності в Україні, 2010–2015 рр., %
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

у тому числі
Вид діяльності Рік

усього
великі

підпри-
ємства

середні
підпри-
ємства

малі
підпри-
ємства

з них
мікро-
під-ва

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Усього*

2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010 0,2 – 0,3 0,3 0,2
2011 0,2 – 0,3 0,3 0,3
2012 0,2 – 0,4 0,3 0,3
2013 0,2 – 0,4 0,4 0,3
2014 0,2 – 0,3 0,3 0,3

Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

2015 0,2 – 0,4 0,3 0,2
2010 0,1 …** … 0,1 0,2
2011 0,1 … … 0,2 0,2
2012 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
2013 0,3 0,2 0,5 0,2 0,3
2014 0,4 0,2 0,6 0,2 0,2

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок

2015 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
*Без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ
**Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну
статистику» щодо конфіденційності інформації
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Таблиця Г.7
Динаміка кількості підприємств за їх розмірами за видами економічної

діяльності в Україні, 2010–2015 рр., од.
Кількість підприємств

у тому числі, %
Вид діяльності Рік

усього,
од. великі під-

приємства
середні
підпр-ва

малі під-
приємства

з них
мікропід-ва

2010 378810 0,2 5,5 94,3 79,3
2011 375695 0,2 5,5 94,3 78,7
2012 364935 0,2 5,5 94,3 78,5
2013 393327 0,2 4,8 95,0 81,0
2014 341001 0,1 4,7 95,2 81,8

Усього

2015 343440 0,1 4,4 95,5 82,8
2010 4684 6,3 93,7 71,5
2011 4883 5,9 94,1 71,4
2012 4636 6,1 93,9 68,9
2013 4914 5,4 94,6 70,3
2014 4093 5,0 95,0 70,2

Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

2015 4320 6,2 93,8 69,2
2010 2078 0,1 5,1 94,8 82,7
2011 2214 0,1 4,5 95,4 82,3
2012 2027 0,1 6,7 93,2 76,7
2013 2341 0,1 4,6 95,3 83,1
2014 1946 0,2 4,9 94,9 83,6

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок

2015 2109 0,2 5,9 93,9 82,1
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця Г.8
Динаміка кількості зайнятих працівників за розмірами підприємств, за видами

економічної діяльності в Україні, 2010–2015 рр., тис. осіб
Кількість зайнятих працівників

у тому числі, %
Вид діяльності Рік

усього,
тис. великі

підпр-ва
середні
підпр-ва

малі
підпр-ва

з них
мікроп-ва

2010 7958,2 30,2 42,6 27,2 10,5
2011 7793,1 31,4 41,7 26,9 10,1
2012 7679,7 32,4 40,9 26,7 10,3
2013 7406,5 32,2 40,7 27,1 10,7
2014 6298,5 30,4 42,8 26,8 11,5

Усього*

2015 6032,8 32,3 41,7 26,0 11,5
2010 91,4 63,3 36,7 13,0
2011 94,0 58,6 41,4 14,3
2012 94,3 57,6 42,4 14,1
2013 88,5 56,3 43,7 14,2
2014 67,7 52,2 47,8 16,4

Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

2015 85,8 60,8 39,2 13,1
2010 28,5  …  … 35,5 14,3
2011 31,9  …  … 34,9 13,2
2012 36,7 16,1 54,2 29,7 10,6
2013 35,6 19,4 52,1 28,5 11,3
2014 31,2 22,8 49,5 27,7 11,3

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок

2015 31,1 9,8 59,8 30,4 12,4
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Таблиця Г.9
Динаміка кількості найманих працівників за розмірами підприємств, за видами

економічної діяльності в Україні, 2010–2015 рр., тис. осіб
Кількість найманих працівників

у тому числі, відсотків
Вид діяльності Рік

усього,
тис. великі

підпр-ва
середні
підпр-ва

малі
підпр-ва

з них
мікроп-ва

2010 7836,4 30,6 43,3 26,1 9,7
2011 7712,4 31,7 42,2 26,1 9,8
2012 7577,6 32,8 41,5 25,7 9,7
2013 7285,6 32,7 41,3 26,0 10,1
2014 6193,0 30,9 43,5 25,6 10,1

Усього

2015 5909,8 33,0 42,5 24,5 9,8
2010 90,2 64,1 35,9 12,7
2011 92,9 59,3 40,7 14,0
2012 92,1 58,9 41,1 13,6
2013 87,5 56,9 43,1 13,9
2014 66,8 52,9 47,1 15,4

Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

2015 84,7 61,6 38,4 12,1
2010 28,2   …   … 34,9 14,1
2011 31,5   …   … 34,2 12,9
2012 36,0 16,4 55,2 28,4 9,1
2013 35,0 19,8 53,1 27,1 10,4
2014 30,6 23,3 50,5 26,2 9,6

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок

2015 30,3 10,1 61,3 28,6 10,2
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця Г.10
Динаміка обсягу реалізованої продукції за розмірами підприємств, за видами

економічної діяльності в Україні, 2010–2015 рр., млн грн
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)

у тому числі, відсотків
Вид діяльності Рік

усього,
млн грн великі

підпр-ва
середні
підпр-ва

малі
підпр-ва

з них
мікроп-ва

2010 3366228,2  41,6 41,5 16,9 5,4
2011 3991239,4  44,5 40,3 15,2 4,8
2012 4203169,6  41,9 42,1 16,0 5,1
2013 4050215,0  42,4 41,0 16,6 5,3
2014 4170659,9  41,8 41,3 16,9 5,5

Усього*

2015 4973350,0  40,6 41,2 18,2 5,9
2010 6523,4 – 76,2 23,8 6,2
2011 7253,5 – 73,7 26,3 7,1
2012 8390,1 – 73,2 26,8 6,8
2013 9193,7 – 72,7 27,3 6,2
2014 7509,4 – 69,5 30,5 7,2

Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

2015 10439,6 71,2 28,8 6,2
2010 2789,8 …** … 26,5 11,4
2011 4359,6 … … 23,4 8,7
2012 7916,3 39,8 47,1 13,1 7,0
2013 12527,8 25,0 65,1 9,9 5,0
2014 15595,0 27,0 65,8 7,2 3,4

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок

2015 4972,1 39,8 33,4 26,8 12,8
*Без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ
**Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»
щодо конфіденційності інформації
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Додаток Д

Динаміка інвестиційних показників розвитку економічної, в тому

числі рекреаційної діяльності в Україні, а також у країнах, що

розвиваються та країнах із транзитивною економікою, 2007–2016 рр.

Таблиця Д.1
Капітальні інвестиції за видами економічної, в тому числі рекреаційної

діяльності в Україні, 2010–2015 рр., у фактичних цінах, млн грн

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Усього 189061  259932  293692  267728  219420  273116
Сільське, лісове та
рибне господарство 11568 17039 19411 19059 18796 30155

Промисловість 56725 89146 103473  105594  86242 87656
Будівництво 32790 34855 44895 46318 36057 43464
Транспорт, складське
господарство,
поштова та
кур’єрська діяльність

19592 25977 32808 18833 15498 18704

Тимчасове
розміщування й
організація
харчування

1671 2225 2856 2477 1482 1393

Тимчасове
розміщування 1291 1649 2117 1858 867 890

Фінансова та страхова
діяльність 5883 6033 7369 6683 6214 6448

Операції з нерухомим
майном 10264 15265 12774 14025 11230 11899

Професійна, наукова
та технічна діяльність 5648 11444 9245 3825 2921 4065

Наукові дослідження
та розробки 578 725 569 603 375 518

Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

3171 4143 5253 4314 3565 6535

Освіта 1935 2224 1503 1054 821 1540
Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

2295 2425 3111 2157 1224 2367

Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок

1004 1520 2846 2640 509 1044

Надання інших видів
послуг 669 1196 460 230 162 266

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Таблиця Д.2
Індекси капітальних інвестицій за видами економічної, в тому числі

рекреаційної діяльності в Україні, 2011–2015 рр., % до попереднього року

Вид діяльності 2011 2012 2013 2014 2015
Усього 118,8 108,5 88,9 75,9 98,3
Сільське, лісове та рибне
господарство

133,7 112,8 100,1 84,6 127,1

Сільське господарство,
мисливство та надання
пов’язаних із ними послуг

134,1 113,2 99,6 84,6 126,1

Лісове господарство та
лісозаготівлі

145,3 86,4 141,6 87,9 166,1

Рибне господарство 34,4 188,8 72,0 48,5 248,5
Промисловість 141,6 107,5 100,3 74,3 80,1
Будівництво 91,0 118,0 95,7 80,7 96,4
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність

114,7 115,3 56,8 72,2 93,0

Наземний і трубопровідний
транспорт

114,3 152,3 38,1 59,5 166,7

Водний транспорт 169,6 156,1 79,0 169,5 129,3
Авіаційний транспорт 119,1 108,4 70,4 49,7 166,5
Складське господарство та
допоміжна діяльність у сфері
транспорту

114,5 93,9 72,5 78,9 64,2

Поштова та кур’єрська
діяльність

112,8 252,1 54,0 49,8 56,8

Тимчасове розміщування й
організація харчування

121,2 109,0 85,8 103,1 67,4

Тимчасове розміщування 118,9 103,1 82,7 135,3 61,4
Діяльність із забезпечення
стравами та напоями

128,8 126,9 93,3 75,3 76,7

Інформація та
телекомунікації

74,8 101,0 108,7 75,9 221,8

Фінансова та страхова
діяльність

77,3 126,5 95,0 88,6 82,3

Операції з нерухомим
майном

125,0 74,1 106,3 79,4 82,5

Професійна, наукова та
технічна діяльність

171,3 90,7 35,3 66,1 117,9

Наукові дослідження та
розробки

113,0 108,8 107,3 41,3 124,7

Освіта 89,9 69,4 64,5 64,9 152,7
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

99,4 127,9 71,9 43,9 145,8

Мистецтво, спорт, розваги
та відпочинок

121,4 96,5 141,3 31,8 144,2

Надання інших видів послуг  191,8 29,7 35,6 94,8 106,7
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
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Таблиця Д.3
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україні за видами

економічної, в тому числі рекреаційної діяльності у 2015 році, млн дол.

Вид діяльності На 1 січня На 31 грудня
Усього 45744,8 43371,4
Сільське, лісове та рибне господарство 617,0 500,6

Промисловість 14472,5 13280,1
Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів

1418,2 1243,6

Будівництво 1301,9 1158,3
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

1355,5 1197,2

Тимчасове розміщування й організація
харчування

382,3 353,1

Інформація та телекомунікації 1802,7 2308,7
Фінансова та страхова діяльність 11577,8 11823,9
Операції з нерухомим майном 3979,4 3482,8
Професійна, наукова та технічна діяльність 2634,5 2174,5
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

1340,2 1240,7

Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування

0,1 0,0

Освіта 10,7 10,7
Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги

51,5 46,2

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

141,0 117,4

Надання інших видів послуг 18,4 17,5
Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця Д.4
Динаміка інвестицій у країнах, що розвиваються та країнах із транзитивною

економікою, 2007–2016 рр., млрд дол.
Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Загальні
чисті
потоки

112.00 -111.30 -12.53 -22.05 -72.96 -31.31 -63.41 -121.77 -97.47 -25.21

Прямі
інвестиції 55,40 22,03 36,29 12,89 21,02 30,64 0,24 -15,45 -0,67 6,45

Портфельні
інвестиції* -36,02 5,93 -2,68 14,12 -15,84 -1,31 -15,20 -22,64 -11,77 1,21

Інші
інвестиції** 78,39 -40,49 -49,06 -130,68 -78,14 -60,64 -48,45 -83,68 -85,03 -32,87

Зміна
резервів*** 19,91 -14,19 -171,39 -60,32 -34,72 -11,12 40,52 132,25 38,10 -3,85

Джерело: ООН / ДЕСВ, на основі даних МВФ [485]
*В тому числі портфельні інвестиції в боргові забов’язання та акціонерний капітал
**В тому числі короткострокові і довгострокового банківського кредитування
***Негативні значення означають збільшення офіційних резервів

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Додаток Е

Розрахунки прогнозних значень показника ВВП в Україні, відповідно

до сценаріїв розвитку рекреації та видів прогнозу, на період 2017–2021 рр.

Таблиця Е.1
Розрахунки прогнозних значень показника ВВП відповідно до сценаріїв

розвитку рекреації, згідно з реалістичним форсайтинговим підходом
Період, рр. Розрахунок показника ВВП, млрд грн

Сценарій «людський»
2017 2034,430 · (44,494 + 44,798) · 1,175 / 100 = 2134,485

2018 2134,485 · (45,410 + 46,368) · 1,14 / 100 = 2233,246
2233,246 / 1,14 = 1958,988

2019 2233,246 · (47,708 + 49,467) · 1,14 / 100 = 2473,979
2473,979 / 1,142 = 1903,647

2020 2473,979 · (51,682 + 54,390) · 1,14 / 100 = 2991,587
2991,587 / 1,143 = 2019,236

2021 2991,587 · (57,628 + 61,434) · 1,14 / 100 = 4062,275
4062,275 / 1,144 = 2405,193

2017–2021 2134,485 + 1958,988 + 1903,647 + 2019,236 + 2405,193 = 10421,549
Сценарій «фінансовий»

2017 2034,430 · (44,643 + 44,940) · 1,175 / 100 = 2141,442

2018 2141,442 · (45,507 + 46,379) · 1,14 / 100 = 2243,161
2243,161 / 1,14 = 1967,685

2019 2243,161 · (47,579 + 49,132) · 1,14 / 100 = 2473,097
2473,097 / 1,142 = 1902,968

2020 2473,097 · (51,069 + 53,416) · 1,14 / 100 = 2945,778
2945,778 / 1,143 = 1988,316

2021 2945,778 · (56,202 + 59,451) · 1,14 / 100 = 3883,844
3883,844 / 1,144 = 2299,547

2017–2021 2141,442 + 1967,685 + 1902,968 + 1988,316 + 2299,547 = 10299,958
Сценарій «природний»

2017 2034,430 · (44,522 + 44,881) · 1,175 / 100 = 2137,139

2018 2137,139 · (45,589 + 46,698) · 1,14 / 100 = 2248,424
2248,424 / 1,14 = 1972,302

2019 2248,424 · (48,251 + 50,290) · 1,14 / 100 = 2525,806
2525,806 / 1,142 = 1943,526

2020 2525,806 · (52,863 + 56,015) · 1,14 / 100 = 3135,054
3135,054 / 1,143 = 2116,072

2021 3135,054 · (59,793 + 64,240) · 1,14 / 100 = 4432,892
4432,892 / 1,144 = 2624,628

2017–2021 2137,139 + 1972,302 + 1943,526 + 2116,072 + 2624,628 = 10793,667
Сценарій «інтегрований»

2017 2034,430 · (44,494 + 44,940) · 1,175 / 100 = 2137,880

2018 2137,880 · (45,589 + 46,368) · 1,14 / 100 = 2241,161
2241,161 / 1,14 = 1965,931

2019 2241,161 · (47,579 + 50,290) · 1,14 / 100 = 2500,478
2500,478 / 1,142 = 1924,037

2020 2500,478 · (51,682 + 53,416) · 1,14 / 100 = 2995,866
2995,866 / 1,143 = 2022,124

2021 2995,866 · (59,793 + 61,434) · 1,14 / 100 = 4140,250
4140,250 / 1,144 = 2451,360

2017–2021 2137,880 + 1965,931 + 1924,037 + 2022,124 + 2451,360 = 10501,332
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Таблиця Е.2
Розрахунки прогнозних значень показника ВВП відповідно до сценаріїв
розвитку рекреації, згідно з песимістичним форсайтинговим підходом

Період, рр. Розрахунок показника ВВП, млрд грн

Сценарій «людський»
2017 2034,430 · (44,089 + 43,826) · 1,175 / 100 = 2101,569

2018 2101,569 · (43,648 + 43,568) · 1,14 / 100 = 2089,511
2089,511 / 1,14 = 1832,904

2019 2089,511 · (43,593 + 43,728) · 1,14 / 100 = 2080,023
2080,023 / 1,142 = 1600,510

2020 2080,023 · (43,985 + 44,373) · 1,14 / 100 = 2095,168
2095,168 / 1,143 = 1414,179

2021 2095,168 · (44,901 + 45,576) · 1,14 / 100 = 2161,035
2161,035 / 1,144 = 1279,506

2017–2021 2101,569 + 1832,904 + 1600,510 + 1414,179 + 1279,506 = 8228,668
Сценарій «фінансовий»

2017 2034,430 · (44,238 + 43,966) · 1,175 / 100 = 2108,477

2018 2108,477 · (43,747 + 43,579) · 1,14 / 100 = 2099,023
2099,023 / 1,14 = 1841,248

2019 2099,023 · (43,461 + 43,393) · 1,14 / 100 = 2078,317
2078,317 / 1,142 = 1599,197

2020 2078,317 · (43,372 + 43,340) · 1,14 / 100 = 2054,451
2054,451 / 1,143 = 1386,696

2021 2054,451 · (43,473 + 43,593) · 1,14 / 100 = 2039,150
2039,150 / 1,144 = 1207,340

2017–2021 2108,477 + 1841,248 + 1599,197 + 1386,696 + 1207,340 = 8142,958
Сценарій «природний»

2017 2034,430 · (44,117 + 43,907) · 1,175 / 100 = 2104,174

2018 2104,174 · (43,829 + 43,899) · 1,14 / 100 = 2104,383
2104,383 / 1,14 = 1845,950

2019 2104,383 · (44,133 + 44,550) · 1,14 / 100 = 2127,502
2127,502 / 1,142 = 1637,044

2020 2127,502 · (45,166 + 45,999) · 1,14 / 100 = 2211,072
2211,072 / 1,143 = 1492,411

2021 2211,072 · (47,065 + 48,382) · 1,14 / 100 = 2405,858
2405,858 / 1,144 = 1424,461

2017–2021 2104,174 + 1845,950 + 1637,044 + 1492,411 + + 1424,461 = 8504,040
Сценарій «інтегрований»

2017 2034,430 · (44,089 + 43,966) · 1,175 / 100 = 2104,915

2018 2104,915 · (43,829 + 43,568) · 1,14 / 100 = 2097,181
2097,181 / 1,14 = 1839,632

2019 2097,181 · (43,461 + 44,550) · 1,14 / 100 = 2104,155
2104,155 / 1,142 = 1619,079

2020 2104,155 · (43,985 + 43,340) · 1,14 / 100 = 2094,697
2094,697 / 1,143 = 1413,861

2021 2094,697 · (47,065 + 45,576) · 1,14 / 100 = 2212,225
2212,225 / 1,144 = 1309,815

2017–2021 2104,915 + 1839,632 + 1619,079 + 1413,861 + 1309,815 = 8287,302
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Таблиця Е.3
Розрахунки прогнозних значень показника ВВП відповідно до сценаріїв
розвитку рекреації, згідно з «колаптичним» форсайтинговим підходом

Період, рр. Розрахунок показника ВВП, млрд грн

Сценарій «людський»
2017 2034,430 · (43,813 + 43,196) · 1,175 / 100 = 2079,911

2018 2079,911 · (42,515 + 41,750) · 1,14 / 100 = 1998,006
1998,006 / 1,14 = 1752,637

2019 1998,006 · (41,168 + 40,641) · 1,14 / 100 = 1863,386
1863,386 / 1,142 = 1433,815

2020 1863,386 · (40,114 + 39,587) · 1,14 / 100 = 1693,056
1693,056 / 1,143 = 1142,765

2021 1693,056 · (39,272 + 39,041) · 1,14 / 100 = 1511,507
1511,507 / 1,144 = 894,933

2017–2021 2079,911 + 1752,637 + 1433,815 + 1142,765 + 894,933 = 7304,061
Сценарій «фінансовий»

2017 2034,430 · (42,763 + 42,217) · 1,175 / 100 = 2031,409

2018 2031,409 · (41,673 + 41,131) · 1,14 / 100 = 1917,580
1917,580 / 1,14 = 1682,088

2019 1917,580 · (40,589 + 40,049) · 1,14 / 100 = 1762,780
1762,780 / 1,142 = 1356,402

2020 1762,780 · (39,510 + 38,972) · 1,14 / 100 = 1577,150
1577,150 / 1,143 = 1064,531

2021 1577,150 · (38,647 + 38,500) · 1,14 / 100 = 1387,065
1387,065 / 1,144 = 821,254

2017–2021 2031,409 + 1682,088 + 1356,402 + 1064,531 + + 821,254 = 6955,684
Сценарій «природний»

2017 2034,430 · (42,483 + 42,033) · 1,175 / 100 = 2020,317

2018 2020,317 · (41,527 + 40,947) · 1,14 / 100 = 1899,509
1899,509 / 1,14 = 1666,236

2019 1899,509 · (40,559 + 40,232) · 1,14 / 100 = 1749,481
1749,481 / 1,142 = 1346,169

2020 1749,481 · (39,913 + 39,600) · 1,14 / 100 = 1585,814
1585,814 / 1,143 = 1070,379

2021 1585,814 · (39,293 + 39,085) · 1,14 / 100 = 1416,939
1416,939 / 1,144 = 838,942

2017–2021 2020,317 + 1666,236 + 1346,169 + 1070,379 + 838,942 = 6942,043
Сценарій «інтегрований»

2017 2034,430 · (43,813 + 42,217) · 1,175 / 100 = 2056,509

2018 2056,509 · (41,527 + 41,750) · 1,14 / 100 = 1952,363
1952,363 / 1,14 = 1712,599

2019 1952,363 · (40,589 + 40,232) · 1,14 / 100 = 1798,828
1798,828 / 1,142 = 1384,140

2020 1798,828 · (40,114 + 38,972) · 1,14 / 100 = 1621,788
1621,788 / 1,143 = 1094,661

2021 1621,788 · (39,293 + 39,041) · 1,14 / 100 = 1448,269
1448,269 / 1,144 = 857,492

2017–2021 2056,509 + 1712,599 + 1384,140 + 1094,661 + 857,492 = 7105,401
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Таблиця Е.4
Розрахунки прогнозних значень показника ВВП відповідно до сценаріїв

розвитку рекреації, згідно з «утопічним» форсайтинговим підходом

Період, рр. Розрахунок показника ВВП, млрд грн

Сценарій «людський»
2017 2034,430 · (47,696 + 49,748) · 1,175 / 100 = 2329,355

2018 2329,355 · (52,410 + 55,736) · 1,14 / 100 = 2871,779
2871,779 / 1,14 = 2519,104

2019 2871,779 · (59,782 + 64,604) · 1,14 / 100 = 4072,184
4072,184 / 1,142 = 3133,413

2020 4072,184 · (70,256 + 76,795) · 1,14 / 100 = 6826,534
6826,534 / 1,143 = 4607,716

2021 6826,534 · (84,275 + 92,752) · 1,14 / 100 = 13776,682
13776,682 / 1,144 = 8156,902

2017–2021 2329,355 + 2519,104 + 3133,413 + 4607,716 + 8156,902 = 20746,490
Сценарій «фінансовий»

2017 2034,430 · (47,657 + 49,479) · 1,175 / 100 = 2321,993

2018 2321,993 · (51,871 + 54,888) · 1,14 / 100 = 2825,988
2825,988 / 1,14 = 2478,937

2019 2825,988 · (58,586 + 63,020) · 1,14 / 100 = 3917,691
3917,691 / 1,142 = 3014,536

2020 3917,691 · (68,245 + 74,317) · 1,14 / 100 = 6367,058
6367,058 / 1,143 = 4297,583

2021 6367,058 · (81,291 + 89,222) · 1,14 / 100 = 12376,594
12376,594 / 1,144 = 7327,937

2017–2021 2321,993 + 2478,937 + 3014,536 + 4297,583 + 7327,937 = 19440,986
Сценарій «природний»

2017 2034,430 · (48,590 + 50,924) · 1,175 / 100 = 2378,838

2018 2378,838 · (53,900 + 57,572) · 1,14 / 100 = 3022,982
3022,982 / 1,14 = 2651,739

2019 3022,982 · (61,996 + 67,227) · 1,14 / 100 = 4453,282
4453,282 / 1,142 = 3426,656

2020 4453,282 · (73,321 + 80,333) · 1,14 / 100 = 7800,616
7800,616 / 1,143 = 5265,194

2021 7800,616 · (88,318 + 97,332) · 1,14 / 100 = 16509,302
16509,302 / 1,144 = 9774,832

2017–2021 2378,838 + 2651,739 + 3426,656 + 5265,194 + 9774,832 = 23497,259
Сценарій «інтегрований»

2017 2034,430 · (47,696 + 49,479) · 1,175 / 100 = 2322,925

2018 2322,925 · (53,900 + 55,736) · 1,14 / 100 = 2903,309
2903,309 / 1,14 = 2546,762

2019 2903,309 · (58,586 + 67,227) · 1,14 / 100 = 4164,124
4164,124 / 1,142 = 3204,158

2020 4164,124 · (70,256 + 74,317) · 1,14 / 100 = 6863,027
6863,027 / 1,143 = 4632,348

2021 6863,027 · (88,318 + 92,752) · 1,14 / 100 = 14166,647
14166,647 / 1,144 = 8387,792

2017–2021 2322,925 + 2546,762 + 3204,158 + 4632,348 + 8387,792 = 21093,985
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Додаток Ж

Динаміка показників індексу людського розвитку, релевантних

зрівноваженому розвитку рекреації за регіонами України, 2010–2015 рр.

Таблиця Ж.1
Площа земель за областями та рекреаційними макрорегіонами України, станом

на 2015 р., тис. га
Макрорегіон /

область Землі, усього, тис. га Макрорегіон /
область Землі, усього, тис. га

Західний 11062,6 Київська обл. і
м. Київ 2812,1

Волинська обл. 2014,4 Сумська обл. 2383,2
Рівненська обл. 2005,1 Чернігівська обл. 3190,3
Івано-Франківська
обл. 1392,7 Східний 14372,4

Чернівецька обл. 809,6 Дніпропетровська
обл. 3192,3

Закарпатська обл. 1275,3 Донецька обл. 2651,7
Львівська обл. 2183,1 Запорізька обл. 2718,3
Тернопільська обл. 1382,4 Луганська обл. 2668,3

Південний 8636,0 Харківська обл. 3141,8
Миколаївська обл. 2458,5 Центральний 12137,5
Одеська обл. 3331,4 Вінницька обл. 2649,2
Херсонська обл. 2846,1 Кіровоградська обл. 2458,8
АР Крим … Полтавська обл. 2875,0

Північний 11368,3 Хмельницька обл. 2062,9
Житомирська обл. 2982,7 Черкаська обл. 2091,6

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]

Таблиця Ж.2
Динаміка кількості населення за областями та рекреаційними макрорегіонами

України, за період 2010–2015 рр., тис. осіб
Область /

макрорегіон 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

Західний
9350,0
0,205*

9350,3
0,205

9358,3
0,205

9359,3
0,206

9364
0,218

9355,8
0,219

Волинська обл.
1037,2
0,023

1038,6
0,023

1040,0
0,023

1041,3
0,023

1042,9
0,024

1042,7
0,024

Рівненська обл.
1152,5
0,025

1154,3
0,025

1156,9
0,025

1158,8
0,026

1161,2
0,027

1161,8
0,027

Івано-
Франківська обл.

1379,8
0,030

1380,1
0,030

1381,8
0,030

1382,1
0,030

1382,6
0,032

1382,3
0,032

Чернівецька обл.
904,3
0,020

905,3
0,020

907,2
0,020

908,5
0,020

910,0
0,021

909,9
0,021

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Продовження табл. Ж.2
1 2 3 4 5 6 7

Закарпатська обл. 1247,4
0,027

1250,7
0,027

1254,4
0,028

1256,9
0,028

1259,6
0,029

1259,2
0,029

Львівська обл. 2544,7
0,056

2540,9
0,056

2540,7
0,056

2538,4
0,056

2537,8
0,059

2534,2
0,059

Тернопільська
обл.

1084,1
0,024

1080,4
0,024

1077,3
0,024

1073,3
0,024

1069,9
0,025

1065,7
0,025

Південний
7004,5
0,153

6994,1
0,153

6995,5
0,154

6990,5
0,154

4628,6
0,108

4610,9
0,108

Миколаївська
обл.

1183,3
0,026

1178,2
0,026

1173,5
0,026

1168,4
0,026

1164,3
0,027

1158,2
0,027

Одеська обл. 2388,7
0,052

2388,3
0,052

2395,2
0,053

2396,5
0,053

2396,4
0,056

2390,3
0,056

Херсонська обл. 1088,2
0,024

1083,4
0,024

1078,2
0,024

1072,5
0,024

1067,9
0,025

1062,4
0,025

АР Крим
2344,3
0,051

2344,2
0,051

2348,6
0,052

2353,1
0,052

…*** ….

Північний
8055,5
0,176

8047,8
0,176

8057
0,177

8059,5
0,177

8052,3
0,188

8044,6
0,188

Житомирська
обл.

1279,0
0,028

1273,2
0,028

1268,9
0,028

1262,5
0,028

1256,0
0,029

1247,5
0,029

Київська обл. і
м. Київ

4516,8
0,099

4533,8
0,099

4567,1
0,100

4594,2
0,101

4617,2
0,108

4638,8
0,108

Сумська обл. 1161,5
0,025

1152,3
0,025

1143,2
0,025

1133,0
0,025

1123,4
0,026

1113,3
0,026

Чернігівська обл.
1098,2
0,024

1088,5
0,024

1077,8
0,024

1066,8
0,024

1055,7
0,025

1045,0
0,024

Східний
14617,2
0,319

14530,1
0,318

14469,3
0,318

14388,8
0,317

14291,2
0,333

14197,6
0,332

Дніпропетровська
обл.

3336,5
0,073

3320,3
0,073

3307,8
0,073

3292,4
0,073

3276,6
0,076

3254,9
0,076

Донецька обл. 4433,0
0,097

4403,2
0,097

4375,4
0,096

4343,9
0,096

4297,2
0,100

4265,1
0,100

Запорізька обл. 1801,3
0,039

1791,7
0,039

1785,2
0,039

1775,8
0,039

1765,9
0,041

1753,6
0,041

Луганська обл. 2291,3
0,050

2272,7
0,050

2256,5
0,050

2239,5
0,049

2220,2
0,052

2205,4
0,052

Харківська обл.
2755,1
0,060

2742,2
0,060

2744,4
0,060

2737,2
0,060

2731,3
0,064

2718,6
0,064

Центральний
6751,3
0,147

6711,3
0,147

6672,9
0,147

6631,1
0,146

6593,2
0,154

6551,6
0,153

Вінницька обл.
1641,2
0,036

1634,2
0,036

1627,0
0,036

1618,3
0,036

1610,6
0,038

1602,2
0,037

Кіровоградська
обл.

1010,0
0,022

1002,4
0,022

995,2
0,022

987,6
0,022

980,6
0,023

973,1
0,023

Полтавська обл.
1487,8
0,032

1477,2
0,032

1467,8
0,032

1458,2
0,032

1449,0
0,034

1438,9
0,034
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Продовження табл. Ж.2
1 2 3 4 5 6 7

Хмельницька
обл.

1326,9
0,029

1320,2
0,029

1314,0
0,029

1307,0
0,029

1301,2
0,030

1294,4
0,030

Черкаська обл.
1285,4
0,028

1277,3
0,028

1268,9
0,028

1260,0
0,028

1251,8
0,029

1243,0
0,029

Україна
45778,5
1,000

45633,6
1,000

45553,0
1,000

45426,2
1,000

42929,3
1,000

42760,5
1,000

Джерело: Державна служба статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua/ [66]
*Ваговий коефіцієнт (розраховано з урахуванням структури (вся структура – «1,000») чисельності
населення в регіональному розрізі України)

Таблиця Ж.3
Динаміка кількості хворих із вперше встановленим діагнозом активного

туберкульозу за областями та рекреаційними макрорегіонами України, за
період 2012–2015 рр.

Область / макрорегіон 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5

Західний 0,1185*

0,0243**
0,1131
0,0233

0,1133
0,0247

0,1169
0,0256

Волинська обл. 0,1351
0,0031

0,1000
0,0023

0,0950
0,0023

0,1012
0,0024

Рівненська обл. 0,1131
0,0028

0,1074
0,0028

0,1169
0,0032

0,1160
0,0031

Івано-Франківська обл. 0,1000
0,0030

0,0970
0,0029

0,1020
0,0033

0,1039
0,0033

Чернівецька обл. 0,1435
0,0029

0,1471
0,0029

0,1614
0,0034

0,1585
0,0033

Закарпатська обл. 0,1198
0,0034

0,1180
0,0033

0,1119
0,0032

0,1066
0,0031

Львівська обл. 0,1045
0,0059

0,1040
0,0058

0,0990
0,0058

0,1061
0,0063

Тернопільська обл. 0,1334
0,0032

0,1362
0,0033

0,1393
0,0035

0,1655
0,0041

Південний 0,0792
0,0122

0,0818
0,0126

0,0741
0,0080

0,0731
0,0079

Миколаївська обл. 0,0795
0,0021

0,0869
0,0023

0,0907
0,0024

0,0919
0,0025

Одеська обл. 0,0741
0,0039

0,0745
0,0039

0,0664
0,0037

0,0619
0,0035

Херсонська обл. 0,0644
0,0015

0,0699
0,0017

0,0771
0,0019

0,0772
0,0019

АР Крим 0,0909
0,0047

0,0909
0,0047

… …

Північний 0,1062
0,0188

0,1011
0,0179

0,1021
0,0192

0,0957
0,0180

Житомирська обл. 0,1006
0,0028

0,0988
0,0028

0,0963
0,0028

0,0959
0,0028

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Продовження табл. Ж.3
1 2 3 4 5

Київська обл. і м. Київ 0,1022
0,0102

0,0980
0,0099

0,0990
0,0107

0,0919
0,0099

Сумська обл. 0,1224
0,0031

0,1188
0,0030

0,1199
0,0031

0,1139
0,0030

Чернігівська обл. 0,1108
0,0027

0,0917
0,0022

0,1035
0,0026

0,0978
0,0023

Східний 0,0991
0,0315

0,1006
0,0319

0,1039
0,0346

0,1021
0,0339

Дніпропетровська обл. 0,0747
0,0055

0,0740
0,0054

0,0823
0,0063

0,0808
0,0061

Донецька обл. 0,0967
0,0093

0,0967
0,0093

0,0967
0,0097

0,0967
0,0097

Запорізька обл. 0,1001
0,0039

0,0997
0,0039

0,1009
0,0041

0,1030
0,0042

Луганська обл. 0,0876
0,0044

0,0876
0,0043

0,0876
0,0046

0,0876
0,0046

Харківська обл. 0,1397
0,0084

0,1506
0,0090

0,1554
0,0099

0,1458
0,0093

Центральний 0,1170
0,0172

0,1123
0,0164

0,1136
0,0175

0,1137
0,0174

Вінницька обл. 0,1257
0,0045

0,1203
0,0043

0,1295
0,0049

0,1341
0,0050

Кіровоградська обл. 0,0891
0,0020

0,0871
0,0019

0,0823
0,0019

0,0825
0,0019

Полтавська обл. 0,1146
0,0037

0,1117
0,0036

0,1184
0,0040

0,1158
0,0039

Хмельницька обл. 0,1344
0,0039

0,1213
0,0035

0,1134
0,0034

0,1137
0,0034

Черкаська обл. 0,1104
0,0031

0,1096
0,0031

0,1135
0,0033

0,1104
0,0032

Україна 0,1036 0,1021 0,1040 0,1028
*Значення показника (розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський
розвиток»; блок ІЛР «соціальне становище» [66; 230])
**Ваговий коефіцієнт показника (розраховано з урахуванням чисельності населення в областях України)

Таблиця Ж.4
Динаміка інтегрального показника стану навколишнього середовища* за

областями та рекреаційними макрорегіонами України, за період 2012–2015 рр.
Область / макрорегіон 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5

Західний
0,1620
0,0332

0,1510
0,0311

0,1537
0,0335

0,1530
0,0335

Волинська обл.
0,1908
0,0044

0,1760
0,0040

0,1812
0,0043

0,1812
0,0043

Рівненська обл.
0,1881
0,0047

0,1686
0,0044

0,1737
0,0047

0,1737
0,0047



469

Продовження табл. Ж.4
1 2 3 4 5

Івано-Франківська обл. 0,1296
0,0039

0,1167
0,0035

0,1202
0,0038

0,1201
0,0038

Чернівецька обл. 0,1656
0,0033

0,1530
0,0031

0,1576
0,0033

0,1576
0,0033

Закарпатська обл. 0,1839
0,0051

0,1767
0,0049

0,1820
0,0053

0,1820
0,0053

Львівська обл. 0,1492
0,0084

0,1402
0,0079

0,1445
0,0085

0,1444
0,0085

Тернопільська обл.
0,1407
0,0034

0,1389
0,0033

0,1430
0,0036

0,1430
0,0036

Південний
0,1435
0,0221

0,1364
0,0210

0,1417
0,0153

0,1417
0,0153

Миколаївська обл.
0,1321
0,0034

0,1270
0,0033

0,1308
0,0035

0,1308
0,0035

Одеська обл. 0,1580
0,0084

0,1485
0,0079

0,1530
0,0086

0,1529
0,0086

Херсонська обл. 0,1465
0,0035

0,1247
0,0030

0,1285
0,0032

0,1284
0,0032

АР Крим
0,1306
0,0068

0,1306
0,0068

… …

Північний
0,1492
0,0264

0,1305
0,0231

0,1335
0,0251

0,1330
0,0250

Житомирська обл.
0,1871
0,0052

0,1696
0,0047

0,1747
0,0051

0,1747
0,0051

Київська обл. і м. Київ 0,1452
0,0145

0,1214
0,0123

0,1250
0,0135

0,1250
0,0135

Сумська обл. 0,1140
0,0029

0,1107
0,0028

0,1140
0,0030

0,1140
0,0030

Чернігівська обл.
0,1582
0,0038

0,1359
0,0033

0,1399
0,0035

0,1399
0,0034

Східний
0,0645
0,0205

0,0609
0,0193

0,0619
0,0206

0,0620
0,0206

Дніпропетровська обл.
0,0588
0,0043

0,0502
0,0037

0,0517
0,0039

0,0517
0,0039

Донецька обл. 0,0240
0,0023

0,0240
0,0023

0,0240
0,0024

0,0240
0,0024

Запорізька обл. 0,0473
0,0018

0,0434
0,0017

0,0447
0,0018

0,0447
0,0018

Луганська обл. 0,1047
0,0052

0,1047
0,0051

0,1047
0,0054

0,1047
0,0054

Харківська обл.
0,1152
0,0069

0,1076
0,0065

0,1108
0,0071

0,1108
0,0071

Центральний
0,1463
0,0215

0,1349
0,0197

0,1383
0,0213

0,1379
0,0211

Вінницька обл.
0,1386
0,0050

0,1268
0,0046

0,1306
0,0050

0,1306
0,0048
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Продовження табл. Ж.4
1 2 3 4 5

Кіровоградська обл.
0,1545
0,0034

0,1613
0,0035

0,1661
0,0038

0,1661
0,0038

Полтавська обл.
0,1442
0,0046

0,1220
0,0039

0,1257
0,0043

0,1257
0,0043

Хмельницька обл.
0,1560
0,0045

0,1487
0,0043

0,1531
0,0046

0,1531
0,0046

Черкаська обл.
0,1443
0,0040

0,1203
0,0034

0,1239
0,0036

0,1239
0,0036

Україна 0,1237 0,1142 0,1158 0,1155
*Розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський розвиток»; блок ІЛР
«комфортнее життя» [66; 230]

Таблиця Ж.5
Динаміка рівня бідності за відносним критерієм (питома вага населення,

еквівалентні сукупні витрати якого не перевищують 75 % медіанного рівня), %
за областями та рекреаційними макрорегіонами України, за період 2012–2015 рр.

Область / макрорегіон 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5

Західний 0,1376
0,0282

0,1534
0,0316

0,1587
0,0346

0,1534
0,0336

Волинська обл. 0,1277
0,0029

0,1315
0,0030

0,1379
0,0033

0,1339
0,0032

Рівненська обл. 0,0965
0,0024

0,0877
0,0023

0,0919
0,0025

0,0892
0,0024

Івано-Франківська обл. 0,1332
0,0040

0,1443
0,0043

0,1513
0,0048

0,1469
0,0047

Чернівецька обл. 0,1432
0,0029

0,2445
0,0049

0,2564
0,0054

0,2489
0,0052

Закарпатська обл. 0,1828
0,0051

0,2165
0,0061

0,2270
0,0066

0,2204
0,0064

Львівська обл. 0,1526
0,0085

0,1509
0,0085

0,1582
0,0093

0,1536
0,0091

Тернопільська обл. 0,1003
0,0024

0,1034
0,0025

0,1084
0,0027

0,1052
0,0026

Південний 0,1883
0,0290

0,1701
0,0262

0,1750
0,0189

0,1704
0,0184

Миколаївська обл. 0,3172
0,0082

0,2503
0,0065

0,2624
0,0071

0,2548
0,0069

Одеська обл. 0,1330
0,0070

0,1343
0,0071

0,1408
0,0079

0,1367
0,0077

Херсонська обл. 0,1985
0,0048

0,1498
0,0036

0,1571
0,0039

0,1525
0,0038

АР Крим 0,1737
0,0090

0,1737
0,0090 … …

Північний 0,1655
0,0293

0,1695
0,0300

0,1771
0,0333

0,1707
0,0321
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Продовження табл. Ж.5
1 2 3 4 5

Житомирська обл.
0,1367
0,0038

0,1083
0,0030

0,1136
0,0033

0,1103
0,0032

Київська обл. і м. Київ
0,1739
0,0174

0,1826
0,0184

0,1915
0,0207

0,1859
0,0201

Сумська обл.
0,1272
0,0032

0,1227
0,0031

0,1287
0,0033

0,1249
0,0032

Чернігівська обл.
0,2033
0,0049

0,2290
0,0055

0,2401
0,0060

0,2331
0,0056

Східний
0,2299
0,0731

0,2293
0,0727

0,2351
0,0783

0,2316
0,0769

Дніпропетровська обл.
0,1600
0,0117

0,1477
0,0108

0,1548
0,0118

0,1503
0,0114

Донецька обл.
0,2262
0,0217

0,2262
0,0217

0,2262
0,0226

0,2262
0,0226

Запорізька обл.
0,3474
0,0135

0,2930
0,0114

0,3072
0,0126

0,2982
0,0122

Луганська обл.
0,2072
0,0104

0,2072
0,0102

0,2072
0,0105

0,2072
0,0105

Харківська обл.
0,2634
0,0158

0,3100
0,0186

0,3250
0,0208

0,3155
0,0202

Центральний
0,1456
0,0241

0,1788
0,0261

0,1864
0,0287

0,1817
0,0278

Вінницька обл.
0,1908
0,0069

0,1751
0,0063

0,1836
0,0070

0,1782
0,0066

Кіровоградська обл.
0,1253
0,0028

0,1306
0,0029

0,1369
0,0031

0,1329
0,0031

Полтавська обл.
0,1504
0,0048

0,1887
0,0060

0,1978
0,0067

0,1920
0,0065

Хмельницька обл.
0,1388
0,0040

0,1564
0,0045

0,1640
0,0049

0,1592
0,0048

Черкаська обл.
0,2003
0,0056

0,2293
0,0064

0,2405
0,0070

0,2334
0,0068

Україна 0,1837 0,1866 0,1938 0,1888
*Розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський розвиток»; блок ІЛР
«добробут» [66; 230]

Таблиця Ж.6
Динаміка середньої очікуваної тривалості життя при народженні за областями

та рекреаційними макрорегіонами України, за період 2012–2015 рр.
Область / макрорегіон 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5

Західний
0,2000
0,0410

0,2010
0,0414

0,1922
0,0419

0,1982
0,0434

Волинська обл.
0,1975
0,0045

0,1978
0,0045

0,1988
0,0046

0,1971
0,0047
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Продовження табл. Ж.6
1 2 3 4 5

Рівненська обл.
0,1977
0,0049

0,1976
0,0049

0,1983
0,0052

0,1967
0,0053

Івано-Франківська обл.
0,2029
0,0061

0,2025
0,0061

0,2037
0,0061

0,2017
0,0065

Чернівецька обл.
0,2020
0,0040

0,2026
0,0041

0,2039
0,0041

0,2011
0,0042

Закарпатська обл.
0,1964
0,0053

0,1966
0,0055

0,1983
0,0056

0,1948
0,0056

Львівська обл.
0,2023
0,0113

0,2028
0,0114

0,2037
0,0114

0,2021
0,0120

Тернопільська обл.
0,2028
0,0049

0,2038
0,0049

0,2041
0,0049

0,2022
0,0051

Південний
0,1959
0,0302

0,1959
0,0302

0,1963
0,0212

0,1935
0,0209

Миколаївська обл.
0,1936
0,0050

0,1940
0,0050

0,1950
0,0053

0,1938
0,0052

Одеська обл.
0,1937
0,0103

0,1948
0,0103

0,1960
0,0110

0,1939
0,0109

Херсонська обл.
0,1934
0,0046

0,1937
0,0046

0,1952
0,0049

0,1928
0,0048

АР Крим
0,1974
0,0103

0,1974
0,0103

… …

Північний
0,1944
0,0344

0,1960
0,0347

0,1957
0,0368

0,1920
0,0361

Житомирська обл.
0,1928
0,0054

0,1923
0,0054

0,1932
0,0056

0,1919
0,0056

Київська обл. і м. Київ
0,1944
0,0194

0,1948
0,0197

0,1951
0,0211

0,1929
0,0208

Сумська обл.
0,1965
0,0049

0,1966
0,0049

0,1983
0,0052

0,1963
0,0051

Чернігівська обл.
0,1943
0,0047

0,1948
0,0047

0,1952
0,0049

0,1936
0,0046

Східний
0,1947
0,0619

0,1959
0,0621

0,1952
0,0650

0,1946
0,0646

Дніпропетровська обл.
0,1928
0,0141

0,1943
0,0142

0,1950
0,0148

0,1927
0,0146

Донецька обл.
0,1928
0,0185

0,1928
0,0185

0,1928
0,0193

0,1928
0,0193

Запорізька обл.
0,1974
0,0077

0,1982
0,0077

0,1984
0,0081

0,1959
0,0080

Луганська обл.
0,1946
0,0097

0,1946
0,0097

0,1946
0,0101

0,1946
0,0101

Харківська обл.
0,1982
0,0119

0,1997
0,0120

0,1982
0,0127

0,1961
0,0126
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Продовження табл. Ж.6
1 2 3 4 5

Центральний
0,1966
0,0289

0,2000
0,0292

0,1987
0,0306

0,1974
0,0302

Вінницька обл.
0,1989
0,0072

0,1991
0,0072

0,2005
0,0076

0,1985
0,0073

Кіровоградська обл.
0,1926
0,0042

0,1933
0,0043

0,1940
0,0045

0,1937
0,0045

Полтавська обл.
0,1968
0,0063

0,1968
0,0063

0,1976
0,0067

0,1963
0,0067

Хмельницька обл.
0,1980
0,0057

0,1989
0,0058

0,1999
0,0060

0,1978
0,0059

Черкаська обл.
0,1970
0,0055

0,1989
0,0056

0,1991
0,0058

0,1986
0,0058

Україна 0,1964 0,1976 0,1955 0,1952
*Розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський розвиток»; блок ІЛР
«відтворення населення» [66; 230]

Таблиця Ж.7
Динаміка частки працівників, які працюють в умовах, що не відповідають

санітарно-гігієнічним нормам за областями та рекреаційними макрорегіонами
України, за період 2012–2015 рр.

Область / макрорегіон 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5

Західний
0,0966
0,0198

0,0951
0,0196

0,0904
0,0197

0,0895
0,0196

Волинська обл.
0,0692
0,0016

0,0664
0,0015

0,0632
0,0015

0,1108
0,0027

Рівненська обл.
0,0618
0,0015

0,0585
0,0015

0,0556
0,0015

0,0647
0,0017

Івано-Франківська обл.
0,0724
0,0022

0,0704
0,0021

0,0669
0,0021

0,0942
0,0030

Чернівецька обл.
0,1552
0,0031

0,1523
0,0030

0,1448
0,0030

0,0988
0,0021

Закарпатська обл.
0,1620
0,0045

0,1767
0,0049

0,1680
0,0049

0,1033
0,0030

Львівська обл.
0,0806
0,0045

0,0758
0,0042

0,0721
0,0043

0,0815
0,0048

Тернопільська обл.
0,1015
0,0024

0,0998
0,0024

0,0949
0,0024

0,0932
0,0023

Південний
0,1019
0,0157

0,0948
0,0139

0,0944
0,0102

0,1056
0,0114

Миколаївська обл.
0,0928
0,0024

0,0854
0,0022

0,0812
0,0022

0,0904
0,0024

Одеська обл.
0,1191
0,0063

0,1010
0,0054

0,0960
0,0054

0,0904
0,0051
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Продовження табл. Ж.7
1 2 3 4 5

Херсонська обл.
0,1112
0,0027

0,1111
0,0027

0,1057
0,0026

0,1553
0,0039

АР Крим
0,0828
0,0043

0,0828
0,0043

… …

Північний
0,0870
0,0154

0,0847
0,0150

0,0798
0,0150

0,0809
0,0152

Житомирська обл.
0,0896
0,0025

0,0818
0,0023

0,0778
0,0023

0,0874
0,0025

Київська обл. і м. Київ
0,0867
0,0087

0,0841
0,0085

0,0800
0,0086

0,0787
0,0085

Сумська обл.
0,0687
0,0017

0,0650
0,0016

0,0618
0,0016

0,0721
0,0019

Чернігівська обл.
0,1061
0,0025

0,1064
0,0026

0,1012
0,0025

0,0972
0,0023

Східний
0,0519
0,0165

0,0502
0,0159

0,0486
0,0162

0,0530
0,0176

Дніпропетровська обл.
0,0472
0,0034

0,0433
0,0032

0,0412
0,0031

0,0503
0,0038

Донецька обл.
0,0431
0,0041

0,0431
0,0041

0,0431
0,0043

0,0431
0,0043

Запорізька обл.
0,0516
0,0020

0,0505
0,0020

0,0480
0,0020

0,0531
0,0022

Луганська обл.
0,0378
0,0019

0,0378
0,0019

0,0378
0,0020

0,0378
0,0020

Харківська обл.
0,0855
0,0051

0,0785
0,0047

0,0747
0,0048

0,0830
0,0053

Центральний
0,0782
0,0115

0,0753
0,0110

0,0708
0,0109

0,0725
0,0111

Вінницька обл.
0,0836
0,0030

0,0837
0,0030

0,0796
0,0030

0,0647
0,0024

Кіровоградська обл.
0,0867
0,0019

0,0833
0,0018

0,0792
0,0018

0,0922
0,0021

Полтавська обл.
0,0646
0,0021

0,0595
0,0019

0,0566
0,0019

0,0683
0,0023

Хмельницька обл.
0,0803
0,0023

0,0727
0,0021

0,0691
0,0021

0,0822
0,0025

Черкаська обл.
0,0796
0,0022

0,0768
0,0022

0,0730
0,0021

0,0612
0,0018

Україна 0,0789 0,0761 0,0720 0,0749
*Розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський розвиток»; блок ІЛР
«гідна праця» [66; 230]



475

Таблиця Ж.8
Динаміка співвідношення середньої та мінімальної заробітної плати за

областями та рекреаційними макрорегіонами України, за період 2012–2015 рр.

Область / макрорегіон 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5

Західний
0,0834
0,0171

0,0854
0,0176

0,0807
0,0176

0,0845
0,0185

Волинська обл.
0,0794
0,0018

0,0833
0,0019

0,0781
0,0019

0,0829
0,0020

Рівненська обл.
0,0874
0,0022

0,0919
0,0024

0,0871
0,0024

0,0901
0,0024

Івано-Франківська обл.
0,0862
0,0026

0,0865
0,0026

0,0825
0,0026

0,0857
0,0027

Чернівецька обл.
0,0790
0,0016

0,0802
0,0016

0,0740
0,0016

0,0769
0,0016

Закарпатська обл.
0,0798
0,0022

0,0825
0,0023

0,0788
0,0023

0,0852
0,0025

Львівська обл.
0,0875
0,0049

0,0901
0,0050

0,0850
0,0050

0,0919
0,0054

Тернопільська обл.
0,0741
0,0018

0,0762
0,0018

0,0726
0,0018

0,0755
0,0019

Південний
0,0903
0,0139

0,0922
0,0142

0,0880
0,0095

0,0944
0,0102

Миколаївська обл.
0,0958
0,0025

0,0999
0,0026

0,0960
0,0026

0,1004
0,0027

Одеська обл.
0,0916
0,0049

0,0952
0,0050

0,0898
0,0050

0,0982
0,0055

Херсонська обл.
0,0770
0,0018

0,0796
0,0019

0,0751
0,0019

0,0787
0,0020

АР Крим
0,0901
0,0047

0,0901
0,0047

… …

Північний
0,0960
0,0170

0,0977
0,0173

0,0910
0,0171

0,0957
0,0180

Житомирська обл.
0,0804
0,0023

0,0827
0,0023

0,0793
0,0023

0,0824
0,0024

Київська обл. і м. Київ
0,1071
0,0107

0,1082
0,0109

0,1002
0,0108

0,1047
0,0113

Сумська обл.
0,0849
0,0021

0,0873
0,0022

0,0826
0,0021

0,0869
0,0023

Чернігівська обл.
0,0783
0,0019

0,0809
0,0019

0,0772
0,0019

0,0830
0,0020

Східний
0,1066
0,0339

0,1079
0,0342

0,1051
0,0350

0,1084
0,0360

Дніпропетровська обл.
0,1065
0,0078

0,1077
0,0079

0,1045
0,0079

0,1100
0,0084

Донецька обл.
0,1186
0,0114

0,1186
0,0114

0,1186
0,0119

0,1186
0,0119
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Продовження табл. Ж.8
1 2 3 4 5

Запорізька обл.
0,0993
0,0039

0,1015
0,0040

0,0985
0,0040

0,1059
0,0043

Луганська обл.
0,1048
0,0052

0,1048
0,0051

0,1048
0,0054

0,1048
0,0054

Харківська обл.
0,0934
0,0056

0,0961
0,0058

0,0902
0,0058

0,0932
0,0060

Центральний
0,0864
0,0127

0,0890
0,0130

0,0838
0,0129

0,0876
0,0134

Вінницька обл.
0,0825
0,0030

0,0856
0,0031

0,0807
0,0031

0,0856
0,0032

Кіровоградська обл.
0,0824
0,0018

0,0843
0,0019

0,0801
0,0018

0,0827
0,0019

Полтавська обл.
0,0967
0,0031

0,0965
0,0031

0,0913
0,0031

0,0953
0,0032

Хмельницька обл.
0,0823
0,0024

0,0853
0,0025

0,0826
0,0025

0,0850
0,0026

Черкаська обл.
0,0851
0,0024

0,0866
0,0024

0,0812
0,0024

0,0847
0,0025

Україна 0,0946 0,0963 0,0921 0,0961
*Розраховано на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський розвиток»; блок ІЛР
«гідна праця» [66; 230]
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Додаток З
Упровадження результатів роботи в практичне використання
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	Конфлікт як процес також у спрощеному вигляді можна представити як послідовність наступних чотирьох фаз: виникнення конфліктної ситуації; інцидент (відкрита фаза конфлікту, що, як правило, призводить до його загострення – ескалації); криза і розрив відносин (за аналогією зі стадією «управління конфліктом» на рис. 4.3 – складається з конструктивного та деструктивного етапів); повне закінчення конфлікту.
	Виділяють кілька ефективних способів управління конфліктною ситуацією, які поділяють на дві категорії: структурні та міжособистісні. До структурних способів належать: роз’яснення вимог до діяльності, використання координаційних та інтеграційних механізмів, установлення загальноорганізаційних комплексних цілей і використання системи винагород. До міжособистісних способів розв’язання конфліктів належать: ухиляння, згладжування, примушення, компроміс та розв’язання проблеми.
	Роль менеджера у вирішенні конфліктів різних рівнів дуже важлива, оскільки від вірного вибору методів управління конфліктами залежить кінцевий результат, а від життєвого і професійного досвіду – вибір  напрямку його дій, тобто варто загасити конфлікт чи навпаки його стимулювати.

