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У статті авторами розглянуто вирішення актуальної проблеми створення ефективного управ-
ління туристсько-рекреаційними комплексами в умовах оновлення економіки. Теоретично 
обґрунтовано підхід, який дасть змогу досліджувати розвиток туристсько-рекреаційних сис-
тем. В основу покладено сценарій розвитку загальноприйнятих ознак туристсько-рекреаційних 
і курортних систем. Зроблено спробу моделювання мультиплікативних економічних процесів,  
що відбуваються під їх впливом.

Ключові слова: туристсько-рекреаційний комплекс, мультиплікативний процес, нові робочі 
місця, оновлення економіки.

В статье авторами рассмотрено решение актуальной проблемы создания эффективного управ-
ления туристско-рекреационными комплексами в условиях обновления экономики. Теорети-
чески обоснован подход, который позволит исследовать развитие туристско-рекреационных сис-
тем. В основу положен сценарий развития общепринятых признаков туристско-рекреационных 
и курортных систем. Предпринята попытка моделирования мультипликативных экономических 
процессов, которые происходят под их влиянием.
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Постановка проблеми. Фундаментальною 
умовою позитивного економічного руху кра-
їни має стати наявність здійснення самостій-
ної регіональної політики, як і інших важливих 
напрямів соціально-економічного розвитку, 
що їй сприятимуть. Вибудовуючи стратегії роз-
витку кожної території єдиної держави, спира-
ючись на всебічну об’єктивну оцінку та ранжу-
вання потенційно наявних умов, регіональний 
менеджмент має підтримувати як традиційно 
наявні галузі господарства, так і становлення 
тих видів діяльності, які за своєю соціальною 
результативністю та економічною віддачею 
можуть скласти їм гідну конкуренцію.

На нашу думку, пріоритетне місце в титуль-
ному переліку галузей і сфер реформова-
ного народногосподарського комплексу має 
посісти туристсько-рекреаційна сфера. Пошук 
раціональних методів і способів становлення 
і розвитку цієї економічної, соціально спря-
мованої галузі стає одним з найважливіших 
актуальних завдань. Першочерговим питанням 
конкурентоспроможного використання вироб-
ничого та економічного потенціалу національ-
ного туристично-рекреаційного комплексу 

має стає формування ефективного механізму 
управління його діяльністю. Моніторинг сучас-
ного туристичного попиту дає змогу говорити 
про підвищення інтересу насамперед до оздо-
ровчої та лікувальної складової туристично-
рекреаційних продуктів. Пояснення цьому 
лежить в площині об’єктивно наявних негатив-
них впливів на організм людини з боку нею же 
зміненого довкілля, нестабільності соціально-
економічного положення, високому ступені 
інтенсифікації праці, психологічних стресах, 
дорожнечі медичних препаратів, показниках 
здоров’я та інших негативних проявах сучас-
ного життя. В наш час все більше туристів 
прагнуть до отримання якісного оздоровлення 
і санаторно-курортного лікування. Попит на 
відпочинок на бальнеологічних рекреаційно-
курортних територіях постійно зростає.

Всі ці чинники змушують підприємства турист-
сько-рекреаційної сфери швидко змінювати від-
ношення до принципів організації туристичної 
і рекреаційної діяльності. Насамперед слід звер-
тати увагу на вдосконалення обслуговування, 
надання якісних оздоровчих та профілактично-
лікувальних послуг, психологічного комфорту, 
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що практично неможливе без комплексної 
роботи з досягнення підвищення стандартів 
якості надаваних послуг. Отже, обновлюваний 
аспект економіки оздоровчих туристсько-рекре-
аційних комплексів в сучасних умовах набуває 
особливої актуальності, що вимагає розробки 
відповідних підходів та інструментарію щодо 
досліджень таких процесів, заснованих на сис-
темних методах і моделях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведені нами дослідження ґрунтуються 
на фундаментальних працях вчених у галузі 
теорії розвитку рекреації, курортології, еко-
номіко-математичного моделювання. Серед 
науковців слід назвати таких, як К.Д. Бабов, 
О.М. Некіпелова, Н.В. Фоменко, Н.О. Алєшугіна, 
М.А. Боков, К.О. Багриновський, В.В. Вітлін-
ський, В.А. Забродський, Т.С. Клебанова, 
К.Ф. Ковальчук, І.Ю. Филимонова, О.І. Черняк. 
Однак необхідно відзначити, що певне коло 
завдань концептуального, методологічного, 
методичного, регіонального характеру є недо-
статньо розвинутим.

Мета дослідження. Туризм і рекреація як 
сфери господарської діяльності мають вели-
чезне значення і низку характерних особливос-
тей. Вони очолюють рейтинги тих сегментів гос-
подарств, що найбільш динамічно розвиваються. 
Туризм служить інтересам людини, суспільства 
загалом та є джерелом доходів як на мікро-, так 
і на макроекономічному рівнях. Туризм стає 
одним з основних чинників створення додат-
кових робочих місць, прискорює розвиток 
дорожнього та готельного будівництва, стиму-
лює виробництво всіх видів транспортних засо-
бів, сприяє збереженню народних промислів 
і національної культури регіонів і країн. Згідно 
з прогнозами Всесвітньої туристичної органі-
зації кількість туристичних прибуттів до 2020 р. 
складе 1,6 млрд. осіб, світові доходи від туризму 
у 2020 р. зростуть до 2 трлн. дол. [1]. Україна 
володіє потужним туристсько-рекреаційним 
потенціалом, ефективне освоєння якого може 
забезпечити задоволення потреб населення 
в рекреаційних послугах, а також принести 
реальну економічну вигоду. Тому рекреаційна 
сфера в процесі ринкової трансформації еко-
номіки повинна посісти одне з провідних місць 
в структурі господарського комплексу [2].

Ресурсно-комплексний характер націо-
нальних туристсько-рекреаційних комплексів, 
характеристики їх функціонування в сучасних 
економічних умовах, диференційована струк-
тура системи додаткових послуг, різноманіт-
ність форм власності, спеціалізація та інте-
грації, високий рівень конкуренції як на ринку 
туристичних та рекреаційних продуктів, так 
і з іншими галузями економіки за здобуття тих 

чи інших видів ресурсів, попит, який стабільно 
зростає, – всі ці та інші особливості сучасних 
українських туристсько-рекреаційних комп-
лексів визначають необхідність вирішення про-
блем обґрунтування ефективних методів щодо 
їх розвитку як в короткостроковій, так і в довго-
строковій перспективі.

Особливої актуальності набувають завдання 
розробки та вдосконалення комплексу механіз-
мів, моделей та технологій, які дадуть змогу на 
практиці розв’язувати виникаючі динамічно змінні 
задачі функціонування вітчизняних туристсько-
рекреаційних комплексів, забезпечуватимуть їх 
цілеспрямований рух у вибраних пріоритетах роз-
витку, а також дадуть змогу суттєво знизити різно-
манітні втрати на підставі своєчасного прийняття 
обґрунтованих економічних рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Все частіше туристсько-рекреаційна сфера роз-
глядається економістами як самостійний, важли-
вий інструмент забезпечення економічного зрос-
тання, розвитку регіону та боротьби з бідністю.

Згідно з прогнозами СОТ [3] на початку 
XXI століття очікується істотне зростання кіль-
кості туристів, а отже, і доходи від туризму зна-
чно збільшаться. Перспективи розвитку туризму 
та рекреацій як інструмента економічного зрос-
тання та зменшення рівня безробіття засновані 
на декількох унікальних характеристиках:

1) туристсько-рекреаційна діяльність дає 
можливість моделювання різноманітних варі-
антів розвитку економіки, особливо в регіонах, 
які не мають основних сегментів економіки 
(промисловості та сільського господарства), 
але є ресурсними для туризму і рекреації;

2) туризм та рекреації дають можливість 
створити нові робочі місця та можливості для 
отримання доходів для вразливих груп і співто-
вариств; таким чином, боротьба з безробіттям 
дає змогу отримати додаткові доходи від їх пра-
цевлаштування;

3) громадяни та підприємства рекреацій-
них регіонів зможуть здійснювати додаткові 
поставки товарів і послуг для туристичного біз-
несу, що приведе до збільшення кількості підпри-
ємців та надходжень до державного бюджету;

4) інвестори на паритетних засадах розпочнуть 
інвестувати в інфраструктуру регіону, що додат-
ково приведе до підвищення значущості та прива-
бливості туристсько-рекреаційних територій.

Сильні економічні зв’язки з туризмом 
та іншими секторами (наприклад, сільським гос-
подарством і малими підприємствами) підвищать 
ефект мультиплікатора (економічний показник, 
величина якого характеризує ступінь, в якому 
збільшення інвестиційного попиту чи самих 
інвестицій породжує зміну обсягів випуску про-
дукції та споживчого попиту на цю продукцію).



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 115

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

Мультиплікатор сприяє збільшенню дохо-
дів і створенню нових робочих місць для міс-
цевого населення. Посилення економічних 
зв’язків за рахунок туризму приводить до роз-
витку регіону та додаткового попиту на місцеві 
товари та послуги, а також створюються більш 
широкі можливості для місцевих підприємств 
та організацій [4].

Детально розглядаючи стан та перспективи 
рекреаційного комплексу України, можемо 
зробити обґрунтовані висновки про те, що 
практично вся територія держави має спри-
ятливі природно-кліматичні умови та володіє 
різноманітними рекреаційними і туристичними 
ресурсами. Зазначимо, що наявні рекреаційні 
ресурси свідчать про потенційні можливості 
території, а не про реалізацію [5].

Відповідно до оцінки природних ресурсів 
(НДШ містобудування) потенційний фонд при-
родоохоронних, оздоровчих та рекреаційних 
територій в Україні становить 12,1 млн. га, тобто 
20% площі території держави, що відповідає 
міжнародним показникам раціонального збере-
ження природно-рекреаційних ресурсів. Одно-
разова місткість ландшафтів України з ураху-
ванням допустимих природоохоронних норм 
становить понад 40 млн. осіб. Майже в усіх 
областях України знайдено лікувальні води різ-
ного складу та мінералізації. В Україні, головним 
чином в південних та північно-західних облас-
тях, зосереджені унікальні запаси лікувальних 
грязей. Але, незважаючи на все ресурсне роз-
маїття, інфраструктурний потенціал в державі 
залишається досі не сформованим, а наявний 
використовується недостатньо. Відзначимо, що 
ринок туристичних послуг функціонує, задо-
вольняючи платоспроможний попит населення. 
Німецькі вчені У. Гунцікер і К. Крапф визначають 
туристичний попит як сукупність туристичних 
благ, послуг і товарів, які туристи схильні при-
дбати за визначеного рівня цін [6].

В Україні у 2016 р. надання місць для прожи-
вання здійснювали 4 256 юридичних та фізичних 
осіб із загальною кількістю місць для розміщення 
376 тис., що на 2% та 7% менше за відповідні 
показники 2015 року. Сьогодні 74% місць розта-
шовані в спеціалізованих засобах розміщення, 
зокрема в санаторіях, пансіонатах, базах відпо-
чинку, санаторіях-профілакторіях, а 36% місць 
розташовані в готелях та аналогічних закладах. 
За період з 2012 до 2016 рр. включно мережа 
колективних засобів розміщення скоротилась 
на 1 785 суб’єктів. Кількість місць розміщення за 
відповідний період зменшилась на 211 тис. місць. 
80% цього зниження склали місця в закладах 
з лікувальними та оздоровчими послугами, 
20% – місця у закладах готельного типу. Згідно 
з даними національної статистики можна зро-

бити такий висновок: загальна кількість рекре-
аційних туристів за змінних умов все одно 
зростає. Основними регіонами туристсько-
рекреаційних комплексів України стали Одесь-
кий, Херсонській, Миколаївській, Запорізький 
і Закарпатський регіони.

Зупинімося детальніше на Миколаївській 
області. Нині тут сформований і функціонує 
унікальний туристсько-рекреаційний комп-
лекс, де створені умови для проведення оздо-
ровлення, реабілітації та лікування громадян. 
Причорноморський регіон володіє певним 
рекреаційним потенціалом і природними ліку-
вальними ресурсами, наявність яких щороку 
приваблює велику кількість відпочиваючих 
і туристів. Території, які найбільш прива-
бливі для організації відпочинку, становлять 
85,2 тис. га, де формується Очаківська турист-
сько-рекреаційна зона (Очаківський, Березан-
ський, Вітовський райони) у складі 10 підзон 
(Коблеве-Рибаківська курортно-рекреаційна 
зона (Березанський р-н), Очаківська курортно-
рекреаційна (м. Очаків), курортно-рекре-
аційна зона «Тилігульський лиман» (Бере-
занський р-н), курортно-рекреаційна зона 
«Галицинове» (Вітовський р-н), рекреаційна 
зона «Лупареве» (Вітовський р-н), рекреаційна 
зона «Парутине» (Очаківський р-н), рекреа-
ційна зона «Куцуруб-Аджигольська коса» (Оча-
ківський р-н), рекреаційна зона «Березанський 
лиман» (Очаківський р-н), рекреаційна зона 
«Матіясове» (Березанський р-н), рекреаційна 
зона «Кінбурнська коса» (Очаківський р-н)) [7].

Згідно з даними головного управління ста-
тистики у Миколаївській області на території 
області діє 261 колективний засіб розміщення 
на 28 851 місць, з яких готелів та аналогічних 
засобів розміщення є 74 (2 786 місць); спеціалі-
зованих засобів розміщення – 187 (26 065 місць) 
(санаторіїв – 13 (3 918), пансіонатів – 11 (2 136), 
баз відпочинку – 163 (19 805), які переважно 
зосереджені в рекреаційно-оздоровчих зонах 
Березанського та Очаківського районів, а також 
в Очакові.

Виникають потреби і створюються умови 
для подальшого оновлення економічного зрос-
тання, зокрема для створення робочих місць.

Дослідженнями також доведено, що важ-
ливою характеристикою туристсько-рекре-
аційної економіки є ефективність її функці-
онування, яка оцінується ефектами впливу 
рекреацій на розвиток туристсько-рекреа-
ційних територій та інші галузі економіки, а 
також визначається через економічні ефекти, 
такі як прямий та непрямий. Для оцінки 
непрямого впливу витрат відпочивальників 
на дохід, зайнятість та інші чинники можна 
застосовувати модель мультиплікативного 
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процесу на основі циклів обігу економічної 
активності, які можна описати таким співвід-
ношенням:

Y = I / (1 – MCП),
де I – інвестиції, під якими розуміються 

витрати рекреатуристів; MCП – маргінальна 
схильність до споживання. Тоді мультиплікато-
ром рекреацій є співвідношення λ = 1 / (1 – МПС), 
яке у формальному вигляді δ = МПС ˂  1 є сумою 
нескінченної спадної геометричної прогресії  
λ = δ1 + δ2 + ... + δn + ... [8].

Використане нами співвідношення дає 
змогу визначати кількість обертів коштів, що 
поступають від туристичної рекреацій, а також 
оцінювати непрямий вплив рекреацій на тери-
торіальну економіку в перспективі.

Висновки з проведеного дослідження.  
Всебічне наукове дослідження процесів 
розвитку туристсько-рекреаційних систем 
і пов’язаних з ними питань як вагомих сегмен-
тів комплексного регіонального оновлення 
дало змогу отримати такі результати.

– Показано, що у сучасній світовій еконо-
міці багатофункціональні туристсько-рекреа-

ційні системи є одними з найбільш високопри-
буткових сфер господарства, а також одними 
з тих, що найбільш динамічно розвиваються. 
Функціонування таких систем передбачає існу-
вання постійно зростаючих джерел фінансових 
надходжень, зокрема валютних. Процес, що 
відбувається за рахунок залучення мільйонів 
туристів і відпочивальників, дає змогу активно 
розвивати інфраструктуру територій, створю-
вати додаткові робочі місця.

– Запропоновано теоретико-методологіч-
ний підхід, який дає змогу досліджувати розви-
ток туристсько-рекреаційних систем в умовах 
оновлення економіки. У його основу покладено 
сценарій розвитку властивостей туристсько-
рекреаційних систем і моделювання економіч-
них процесів, які відбуваються під їх впливом, 
за обов’язкового врахування необхідності 
формування стійкого, сталого, збалансованого  
(англ. “Sustainable development”) розвитку рекре-
ації, що протікає в територіальному середовищі 
та спрямовується на досягнення динамічно змін-
них цілей рекреації в умовах раціонального вико-
ристання обмежених природних ресурсів.
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Chichkalyuk T.O., Volchetskyi R.V.

THE DEVELOPMENT OF TOURIST-RECREATIONAL COMPLEXES  
AS THE BASIS FOR MULTIPLICATIVE UPDATING REGIONAL ECONOMIES

Problems of the creation of effective management in tourist-recreational complexes in condi-
tions of economic upgrading are considered in the article. The basis is the scenario of the deve-
lopment of common features for the tourist-recreational and resort systems, namely: the possi-
bility of modelling a variety of economic development options, especially in regions that do not 
have the main segments of the economy (industry and agriculture) but have resources for tourism 
and recreation. Tourism and recreation make it possible to create new jobs and income oppor-
tunities for vulnerable groups and communities. Citizens and enterprises of recreational regions 
will be able to carry out additional supplies of goods and services for the tourism business, which 
will increase the number of entrepreneurs and revenues to the state budget. Investors will start  
investing in the infrastructure of the regions, which will further increase the significance and attrac-
tiveness of touristic and recreational areas.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

An important feature of the tourist-recreational economy is the effectiveness of its functioning,  
which is estimated by the effects of recreation on the development of touristic and recreational areas 
and other sectors of the economy. The multiplicative process model can be applied to estimate the indi-
rect effect of the costs of holidaymakers on income, employment, and other factors.

Multifunctional tourist-recreational systems are one of the most profitable spheres of the economy, 
as well as one of the most dynamically developing. The functioning of such systems implies the exist-
ence of constantly growing sources of financial revenues, including currency. The process of attracting 
millions of tourists and holidaymakers allows developing the infrastructure of the territories, creating 
additional jobs actively. It is based on the scenario of the development of properties of tourist-recrea-
tional systems and modelling of economic processes that occur under their influence, with the obliga-
tory consideration of the need for the formation of stable, sustainable, balanced development of recrea-
tion that occurs in the territorial environment and is aimed at achieving the dynamically changing goals 
of recreation in the conditions of rational use of limited natural resources.

Key words: tourist-recreational complex, multiplicative process, new jobs, renewal of economy.


