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ВСТУП
У сучасній світовій економіці курортні рекреації є

однією з найбільш високоприбуткових сфер господар)
ства. Для багатьох країн вона стала не тільки постійно
зростаючим джерелом фінансових надходжень, але і за
рахунок залучень мільйонів туристів починає більш ак)
тивно розвиватися інфраструктура цих територій, ство)
рюючи нові додаткові робочі місця. Україна володіє
потужним курортно)рекреаційним потенціалом, ефек)
тивне освоєння якого може принести реальну економі)
чну вигоду. Тому рекреаційна сфера в процесі ринкової
трансформації економіки повинна зайняти одне з про)
відних місць в структурі господарського комплексу
країни [1].
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У сучасній світовій економіці курортні рекреації — одна з самих високоприбуткових сфер господар�

ства. Україна володіє потужним курортно�рекреаційним потенціалом, ефективне освоєння якого може

принести реальну економічну вигоду. Для цього необхідним є формування системної концепції розвитку

таких систем, невід'ємною частиною якої виступають економічні трансформації. Мета статті полягає в

розробці підходу до моделювання трансформацій стратегій розвитку курортно�рекреаційних систем, в

яких трансформація виступає як їх внутрішня і необхідна частина.

У результаті дослідження було обгрунтовано поняття трансформації стратегії розвитку як певного

періоду циклічної динаміки та отримано сценарії виникнення катастрофи, розвитку та впровадження

інновацій. Запропонований підхід передбачає можливість розглядати розвиток економіки курортно�рек�

реаційних систем як процес трансформаційної зміни стратегій. На цій основі побудовано модель на ос�

нові теорії катастроф, яка дозволяє здійснювати сценарний опис трансформації стратегій курортно�рек�

реаційних систем.

In modern world economy resort recreations — one of the most high�profitable spheres of managing. Ukraine

owns the powerful resort and recreational potential, which effective development can bring a real economic

benefit. For this purpose, necessary is forming of system concept for the development of such systems, which are

integral part of the economic transformations. The purpose of article consists in development of approach to

modeling of transformations strategy development of resort� recreation systems in which transformation acts as

their internal and necessary part.

As a result of research, the concept of transformation strategy development was grounded, as a certain period

of cyclic dynamics, and the scenarios of origin of catastrophe, development and introduction of innovations is

got. The offered approach assumes opportunity to consider development of economy of resort�recreation systems

as process of transformation change of strategies. On this basis the model based on theory of catastrophes,

which allows carrying out the scenario description of transformation strategies of resort� recreation systems is

constructed.
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Однак, незважаючи на багату курортно)рекреацій)
ну ресурсну базу і широку мережу суб'єктів туристич)
ної діяльності, в Україні досі відсутня чітка сучасна стра)
тегія розвитку курортів, що відповідає загальносвіто)
вим і європейським нормам. Як правило, стратегії фун)
кціонування і розвитку курортно)рекреаційних комп)
лексів мають локальний характер і орієнтовані, в першу
чергу, на індустрію відпочинку і, тільки потім на віднов)
лення і лікування. В результаті, за рівнем розвитку ку)
рортно)туристичної індустрії Україна займає одне з
останніх місць у Європі, а ступінь відповідності діяль)
ності її курортної сфери екологічним вимогам до стану
навколишнього природного середовища та культурно)
історичної спадщини досить низька.
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Зниження реальних доходів населення, ослаблен)
ня координації діяльності комплексів, а також
відсутність контролю за використанням природних
лікувальних ресурсів привели до ряду негативних мо)
ментів, що виражається в зменшенні кількості відвіду)
вачів більш ніж на 50%, значному скороченню ліжко)
вої ємності курортів, встановленні високих цін на ку)
рортно)рекреаційні продукти. Результатом стало
складне соціально)економічне становище національ)
них курортів, яке на довгі роки визначило стратегію
виживання в якості основного напряму свого розвит)
ку. Тому одним з актуальних напрямів наукових досл)
іджень у цій галузі є розробка моделей стратегій соц)
іально)економічного розвитку курортів на основі су)
часних вимог ринку [2].

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема трансформації економічних систем має

глибокі підстави в проблематиці загальної економічної
теорії. З нею безпосередньо пов'язані проблеми фор)
мування, розвитку, зміни стратегій економічних систем,
які досліджувалися в роботах багатьох вчених впродовж
тривалого періоду часу. У процесі дослідження еконо)
мічної трансформації курортно)рекреаційних системи
автор спирався на теоретичні розробки, що містяться в
працях Д. Бела, Э. Денісона, П. Друкера, Дж. Стігліца,
Я. Тінбергена, Й. Шумпетера та інших вчених [3]. За)
гальним проблемам перехідних процесів у економіках
різних країн, а також проблемі трансформаційної еко)
номіки присвячені роботи таких українських вчених, як
М. Долішній, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Грищенко та
ін. [4].

У той же час багато аспектів трансформації еконо)
мічних систем продовжують залишатися недостатньо
дослідженими. Зокрема, значне прискорення та усклад)
нення світових економічних процесів, посилення міжси)
стемних інтеграцій інтенсифікують трансформаційні
зміни і в курортно)рекреаційних системах, що вимагає
їх ретельного дослідження. На сьогоднішній день ще не
до кінця розкритий процес трансформації стратегій з
врахуванням його складності і невизначеності майбутніх
етапів розвитку. Ще не склалася цілісна концепція
трансформації курортно)рекреаційних систем, яка б
грунтувалася на чіткому розумінні її параметрів та їх
органічного взаємозв'язку в єдиній цілісній системі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілісне сприйняття складних і неоднозначних явищ

сучасної економіки, формування комплексної систем)
ної концепції економічного розвитку курортно)рекре)
аційних систем, її закономірностей значною мірою обу)
мовлено осмисленням економічного середовища функ)
ціонування. Тенденції системних трансформацій, еко)
номічних криз, дисипативних явищ, збільшення ризиків
супроводжуються зміною стратегій функціонування
курортно)рекреаційних систем. Базисом для таких змін
виступають трансформації економічних процесів, вла)
стивих курортно)рекреаційної економіці. Таким чином,
виникає необхідність розробки інструментарію для ана)
лізу та практичного застосування трансформаційних
перетворень стратегій розвитку курортно)рекреаційних
систем.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в розробці та аналізі моделі

трансформації стратегії розвитку курортно)рекреа)
ційної системи на основі теорії катастроф. Врахуван)
ня результатів моделювання в практичній діяльності
дозволяє забезпечити життєздатність курортно)рек)
реаційних систем в умовах динамічно змінного сере)
довища та ринкових трансформацій, а також передба)
чає зміщення акцентів з пріоритету аналізу і адаптації
на пріоритет "конструювання" власних стратегій роз)
витку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сучасні тенденції розвитку курортно)рекреаційних

систем обумовлюють системний підхід до розуміння їх
сутності, який полягає в сукупності процесів створен)
ня, функціонування, взаємодії та трансформації різних
систем, підпорядкованих єдиній меті функціонування —
курортно)рекреаційної діяльності. Такий підхід перед)
бачає принципову зміну стратегії розвитку. Зміна стра)
тегії — неминуча реакція на адаптацію до динамічно
мінливих впливів зовнішнього середовища в умовах існу)
вання трансформаційного циклу. Вона тягне за собою
структурні зміни, націлені на модифікацію курортно)
рекреаційних продуктів, оптимізацію бізнес)моделі і
трансформацію механізму розвитку [5].

Багатоплановість і альтернативність підходів до виз)
начення ефективної стратегії розвитку курортно)рек)
реаційних систем пов'язана зі специфікою формування
національної економічної моделі, яка характеризуєть)
ся історичними традиціями і наявністю професійного
досвіду по використанню стратегічного інструментарію
для досягнення цілей. Відповідно, під трансформацій)
ною стратегією розвитку курортно)рекреаційних сис)
тем будемо розуміти — вироблену і підлягаючу по)
стійному коригуванню в результаті невизначеності зов)
нішнього середовища послідовну управляючу дію, що
приводить до стійких якісних змін курортно)рекреац)
ійної системи в довгостроковій перспективі за рахунок
створення та зміцнення конкурентних переваг. Таке виз)
начення стратегії практично означає пріоритет ліку)
вально)відновлювальної діяльності в широкій інтеграції
з туризмом над індустрією відпочинку. Це дозволяє пе)
рейти до методології орієнтованої на задоволення по)
питу, як індивідуальних споживачів, так і широких
верств населення шляхом створення затребуваних кон)
курентних пропозицій і збільшення продажів, що, відпо)
відно, призводить до істотного збільшення прибутку
курортно)рекреаційних систем.

Слід зазначити, що національна економіка в даний
час знаходиться в процесі трансформації, тобто в про)
цесі переходу від одного соціально)економічного ста)
ну до якісно іншого стану. Така економічна трансфор)
мація має низку специфічних характеристик і ефектів,
що відрізняють її від економік, що знаходяться у
відносно стаціонарному стані та розвиваються на
власній основі, шляхом самовдосконалення та частко)
вих змін притаманних їй станів, зв'язків і відносин.
Ядром проблем трансформацій національної економі)
ки і, відповідно курортно)рекреаційної сфери, є питан)
ня, пов'язані зі зміною існуючих технологій, стандартів
функціонування і сформованого економічного поряд)
ку, з метою забезпечення економічного розвитку.
Отже, обираючи ту чи іншу стратегію, курортно)рек)
реаційна система фактично встановлює свою траєкто)
рію економічних трансформацій для досягнення еко)
номічного розвитку. Але слід також розуміти, що стра)
тегії, які зараз успішно функціонують у зарубіжних
курортно)рекреаційних компаніях, не обов'язково бу)
дуть також ефективно функціонувати в національно)
му середовищі. Тому кожна курортно)рекреаційна си)
стема повинна розробляти і реалізувати свою власну
економічну трансформаційну стратегію, в якій комбі)
нуються елементи різних підходів до економічного
розвитку [6].

Інтенсивні дослідження динаміки соціоекономічних
систем в даний час пов'язують з теорією економічної
динаміки — напрямом сучасного економічного аналізу,
що активно розвивається. Методи якісного досліджен)
ня динамічних систем, що становлять зміст теорії ката)
строф і хаосу, є ефективним інструментарієм отриман)
ня інформації про процеси, що протікають в модельо)
ваних реальних системах. Використання цієї методології
дозволяє провести досить повний аналіз динаміки рин)
кового становища економічних систем у результаті пе)
реходу на нову стратегію розвитку [7].
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Скористаємося методами теорії катастроф
для моделювання трансформації стратегій роз)
витку курортно)рекреаційних системи. Катас)
трофами називають стрибкоподібні зміни, що
виникають у вигляді відповіді системи на плав)
ну зміну зовнішніх умов. Теорія катастроф вив)
чає раптові різкі якісні зміни станів динамічних
систем, що є результатом повільних гладких
малих змін параметрів. Її підходи по суті явля)
ють собою методологію моделювання транс)
формацій розвиваючихся процесів, дозволяю)
чи описувати різноманітність розривів з єди)
ною математичної точки зору і отримувати уза)
гальнення цих явищ. Методи теорії катастроф
можуть бути використані для якісної характе)
ристики різних типів економічної динаміки
шляхом виявлення структур, що відображають
як повільні зміни, так і виникнення особливос)
тей в динамічних системах, описуваних глад)
кими функціями з обмеженою кількістю пара)
метрів при будь)якому числі змінних.

Розглянемо ситуацію, коли курортно)рек)
реаційна система, що функціонує в рамках ста)
рої стратегії і, відповідно, виробляє старий ку)
рортно)рекреаційний продукт, трансфор)
мується до нової стратегії розвитку і починає
виробляти також новий курортно)рекреацій)
ний продукт. Інвестиції на розширення випус)
ку нового продукту будемо отримувати за ра)
хунок витрат, що йдуть на модернізацію старого курор)
тно)рекреаційного продукту. Математичну модель ку)
рортно)рекреаційної системи, що працює за старою
стратегією і випускає тільки старий продукт, можна
представити у вигляді:

21
3 yy

dt
dyK (1),

де К — коефіцієнт пропорційності; у  — випуск ста)

рого курортно)рекреаційного продукту за час t; dt
dy  —

швидкість зміни випуску старого продукту в часі t;   1

— параметр, який задає витрати (інвестиції) на розши)
рення випуску старого продукту; qp2 , де   p — ціна
реалізації старого курортно)рекреаційного продукту,
— витрати на розробку ново)
го курортно)рекреаційного
продукту.

У зв'язку із здійсненням
економічних трансформацій
курортно)рекреаційна систе)
ма переходить до нової стра)
тегії розвитку і починає ви)
робляти новий курортно)
рекреаційний продукт. Мате)
матичну модель курортно)
рекреаційної системи, що
працює за новою стратегією
і випускає новий вид продук)
ту, можна представити у виг)
ляді:

43
3 xx

dt
dxK (2).

де x — випуск нового ку)
рортно)рекреаційного про)

дукту за час t; dt
dx  —

швидкість зміни випуску ново)
го продукту в часі t; 3 — па)
раметр, який задає витрати
(інвестиції) на розширення ви)
пуску нового продукту;

np4 , де np  — ціна реалізації
нового курортно)рекреацій)
ного продукту.

У зв'язку з тим, що витрати q йдуть на розширення
випуску нового продукту, то будемо вважати, що a

3 
= q.

Тоді система рівнянь, що описує роботу курортно)рек)
реаційної системи з випуском старого і нового продук)
ту, буде мати вигляд:

npqxx
dt
dxK

qpyy
dt
dyK

3

1
3 )(

(3).

Припустимо, що витрати q починають здійснювати)
ся в деякий момент it  функціонування курортно)рекре)
аційної системи і тривають протягом часу t  за зако)
ном utq , де u  — швидкість зміни інвестицій при ви)

Рис. 1. Сценарій виникнення катастрофи в економіці курортно,

рекреаційної системи при 31 , 3p , 2np , 6it , 2t , 25.2u

Рис. 2. Сценарій зростання економіки курортно,рекреаційної системи при

21 , 3p , 4np , 6it , 2t , 3.4u
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пуску нового курортно)рекреаційного продукту. Тоді,
варіюючи ціною на старий курортно)рекреаційний про)
дукт p, ціною на новий продукт p

n
, інвестиціями на роз)

ширення випуску старого продукту 1, початком часу
вкладення інвестицій it  у випуск нового продукту, їх
тривалістю t  та швидкістю u, можна отримувати різні
сценарії діяльності курортно)рекреаційної системи, що
відрізняються тим або іншим варіантом отримання при)
бутку.

Розглянемо основні сценарії, отримані в результаті
моделювання трансформації стратегії розвитку курор)
тно)рекреаційної системи при різних значеннях пара)
метрів.

1. Сценарій 1. Еволюція економіки курортно)рек)
реаційної системи, що функціонує в рамках старої стра)
тегії розвитку.

Одним із сценаріїв, отриманим при моделюванні
стратегії розвитку курортно)рекреаційної системи, був
сценарій, відповідний ситуації, коли триває функціону)
вання системи в рамках старої стратегії розвитку (рис.
1).

Як видно з рисунка 1, економіка курортно)рекреа)
ційної системи, що функціонує в рамках старої стра)
тегії, на перших етапах інтенсивно розвивається, що
відповідає життєвому циклу курортних дестинацій. Зро)
стання прибутку і випуску старого курортно)рекреац)
ійного продукту націленого на індустрію відпочинку
сприяє стійкий попит та невисокі ціні (p=3). Проте з мо)
менту часу (t=4,8) зростання істотно сповільнюється,
інвестиції в старий продукт значно зменшуються ( 31 ).

Починаючи з ( 6t ), відбувається різке стрибкопо)
дібне падіння прибутку курортно)рекреаційної систе)
ми, що призводить до трансформації стратегії розвит)
ку і початку випуску нового продукту. У зв'язку з неви)
сокою швидкістю інвестицій ( 25.2u ), пізніми терміна)
ми трансформації ( 6it ), низькими цінами на новий
продукт і різким падінням прибутку до нуля до момен)
ту часу ( 8t ) курортно)рекреаційна система терпить ка)
тастрофу.

2. Сценарій 2. Трансформаційне зростання еконо)
міки курортно)рекреаційної системи, функціонуючий в
рамках нової стратегії розвитку.

Іншим сценарієм, отриманим при моделюванні
стратегії розвитку курортно)рекреаційної системи,
був сценарій, відповідний ситуації завершення еконо)
мічних трансформацій і переходу на нову стратегію
(рис. 2).

Сценарій, представлений на рис. 2, підтверджує
концепцію про необхідність переходу на трансфор)
маційну стратегію розвитку. В умовах такої стратегії
спостерігається посттрансформаційне зростання при)
бутку ( 8it ), що відповідає протіканню трансформа)
ційного циклу і зростанню довіри ринку. Курортно)
рекреаційна система йде від точки катастрофи. Зрос)
танню прибутку і випуску нового курортно)рекреац)
ійного продукту лікувально)відновлювального харак)
теру сприяє зростання попиту і підвищення ціни
( 4np ). При цьому зменшуються інвестиції в старий
продукт ( 21 ) і зростає швидкість інвестицій у но)
вий продукт ( 3.4u ). Слід зазначити, що економічна
стратегія управління розвитком курортно)рекреацій)
ної системи повинна включати напрямки росту загаль)
ної вартості надання всіх видів послуг за рахунок ре)
алізації принципу додаткової вигоди для споживача,
а також принципи вдосконалення та покращення
якості послуг.

3. Сценарій 3. Зміщення трансформації стратегії
розвитку курортно)рекреаційної системи в часі.

В умовах існування трансформаційного циклу
ранні трансформації розглядаються, як спосіб пом'як)
шення наслідків кризи [8]. Для моделювання такого
сценарію зменшимо часові параметри моделі. На ри)
сунку 3 представлено сценарій ранньої трансформації
стратегії розвитку курортно)рекреаційної системи при
3it .
Сценарій, представлений на рисунку 3, демонст)

рує ситуацію, коли ранній початок трансформації
стратегії розвитку курортно)рекреаційної системи
сприяє зростанню довіри ринку, що, відповідно,
призводить до більш раннього і значно більшого інве)
стування в інновації. Курортно)рекреаційна система
йде від точки катастрофи, проте середній рівень при)
бутку зменшується. Такий сценарій можна назвати
"стратегією розвороту", тобто якщо відомо, що ста)

Рис. 3. Сценарій зміщення трансформації стратегії розвитку курортно,рекреаційної системи

при 31 , 3p , 4np , 3it , 2t , 25.2u
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неться катастрофа, то транс)
формацію слід здійснювати в
ранні терміни. При цьому
ранній початок інвестування
буде вироблятися за рахунок
зниження середнього рівня
прибутку.

4. Сценарій 4. Зменшення
швидкості інвестицій при
трансформації стратегії роз)
витку курортно)рекреаційної
системи.

Ще одним сценарієм, от)
риманим при моделюванні
трансформації стратегії роз)
витку курортно)рекреацій)
ної системи, був сценарій,
відповідний ситуації "пере)
гріву курортно)рекреаційної
економіки" (рис. 4).

Зазначений сценарій від)
ображає рівень падіння швид)
кості інвестицій від 3.4u  до
2u . Курортно)рекреаційна

система йде від точки катаст)
рофи, проте рівень прибутку
різко зменшується. Аналіз
сценарію показує, що існує
деяка критична швидкість
інвестицій, при перевищенні
якої курортно)рекреаційна
система терпить катастрофу, тобто перегрівається. Ана)
логічна ситуація спостерігається і з інтервалом інвес)
тицій: чим менше інтервал інвестицій при постійній їх
швидкості, тим вища ймовірність катастрофи, тобто слід
збільшувати обсяги інвестицій, але за більш тривалий
інтервал часу.

ВИСНОВКИ
Аналітика результатів моделювання трансфор)

мації стратегії розвитку курортно)рекреаційної си)
стеми при різних значеннях параметрів дозволяє
зробити висновок про те, що трансформаційні пере)
творення є одним з найважливіших компонентів до)
сягнення економічного розвитку, а, отже, і ефектив)
ного функціонування курортно)рекреаційної еконо)
міки в цілому. Трансформація стратегії в процесі
протікання трансформаційного циклу повинна відпо)
відати другому сценарію моделі, тобто трансформа)
ційному зростанню економіки курортно)рекреацій)
ної системи, що функціонує в рамках нової стратегії
розвитку. У цьому випадку відбувається істотне
збільшення прибутку курортно)рекреаційної систе)
ми і зростання попиту на курортно)рекреаційні про)
дукти.
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Рис. 4. Сценарій зменшення швидкості інвестицій при

31 , 3p , 4np , 6it , 2t , 2u  


