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The aim of the article is to improve the principles of predictive evaluation of 
the recreation development and methods used on their basis in view of the 
dynamic balance in the management system of the national economy. The 
approaches and principles of predicting the balanced development of rec-
reation in the management system of the national economy are enhanced 
by the criteria of considering the specifics of the socio-economic nature of 
recreation, optimizing the description of recreation as a prediction object, 
consistency and similarity, etc., which makes it possible to increase their 
interrelation with prediction methods in conducting the theoretical and 
methodical analysis of equilibrium states of recreational activities. There 
proposed a comprehensive approach to synthesizing methods for predicting 
the balanced development of recreation, which manifests itself in the de-
termined closeness of their internal interrelations. An econometric scenario 
approach to predictive evaluation of balanced development of recreation in 
accordance with the continuum from pessimistic to optimistic character of 
forecasts is also developed.
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Целью статьи является совершенствование принципов и применен-
ных на их основе методов, а также прогностической оценки развития 
рекреации на основе его динамической уравновешенности в системе 
управления национальной экономикой. Усовершенствованы подходы 
и принципы прогнозирования уравновешенного развития рекреации 
в системе управления национальной экономикой по критериям учета 
специфики социально-экономической природы рекреации, оптимиза-
ции описания рекреации как объекта прогнозирования, системности 
и аналогичности и др., что позволяет повысить их взаимосвязь с про-
гностическими методами при проведении теоретико-методического 
анализа равновесных состояний рекреационной деятельности. Пред-
ложен комплексный подход к синтезу методов прогнозирования урав-
новешенного развития рекреации, который проявляется в детерми-
нированной тесноте их внутренних взаимосвязей. Также разработан 
эконометрический сценарный подход к прогностической оценке урав-
новешенного развития рекреации в соответствие с континуумом от 
пессимистического до оптимистического характера прогнозов.
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Метою статті є вдосконалення принципів і застосованих на їх основі методів, а також прогностичної оцінки розвитку рекреації на засадах його 
динамічної зрівноваженості в системі управління національною економікою. Вдосконалено підходи та принципи прогнозування зрівноваженого роз-
витку рекреації в системі управління національною економікою за критеріями врахування специфіки соціально-економічної природи рекреації, опти-
мізації опису рекреації як об’єкта прогнозування, системності й аналогічності тощо, що дозволяє підвищити їх взаємозв’язок із прогностичними 
методами під час проведення теоретико-методичного аналізу рівноважних станів рекреаційної діяльності. Запропоновано комплексний підхід до 
синтезу методів прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації, що проявляється у детермінованій тісноті їх внутрішніх взаємозв’язків. Також 
розроблено економетричний сценарний підхід до прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації відповідно до континууму від песимістич-
ного до оптимістичного характеру прогнозів.
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Вступ. 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 впли-

ває на добробут, гідне та комфортне життя суспільства, 
соціальних груп та окремих індивідів; соціум визначає на-
прями, забезпечує доцільність і впливає на ефективність 
функціонування економіки. В цьому контексті унікальним 
є явище рекреації як сфери та процесу відновлення фізич-
них і духовних сил людини, що формує та / або реалізує 
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економічних протиріч потребує залучення держави, 
що виконує певні функції управління національною 
економікою в її територіально-галузевому розрі-
зі. Щодо рекреаційної галузі та її розвитку нас ціка-
вить, передусім, функція державного 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 плануван-
ням, регулюванням, координуванням і стимулюван-
ням указані три функції складають функціональний 
механізм управління галуззю. Таке дієве поєднання 
можливе в рамках так званого форсайтингового під-
ходу, що є актуальним особливо в умовах затягнутої 
кризи, коли прогнозування як менеджерська функція 
набуває позитивного змісту тільки при його поєднан-
ні з управлінням змінами, що спрямовані на майбутнє  
в його довго- та короткостроковій перспективі.

Через об’єктивні причини (рекреація за своєю при-
родою є багатоаспектним явищем, що поєднує у собі соці-
альну, економічну, природно-екологічну, соціокультурну 
й інші сторони) та в умовах затягування кризи в усіх ас-
пектах життя суспільства, що, своєю чергою, спричинило 
актуалізацію тенденції трансдисциплінарності наукових 
досліджень, а також за існування необхідності врахуван-
ня суб’єктивності в прийнятті рішень особами, які пред-
ставляють відповідні регуляторні органи, – розвиток ре-
креації слід аналізувати в контексті пошуку узгодженості 
суперечливих інтересів і механізмів дотримання знайде-
них рівноважних станів. Тобто йдеться про необхідність 
прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в сис-
темі управління національною економікою, як на прак-
тичному, так і на методологічному рівнях.

Згідно з нашим баченням, методологія прогнозу-
вання зрівноваженого розвитку рекреації розглядається 
в  двох площинах: концептуальній і практичній (рис. 2).

Розглянемо сутність відповідних прогностичних під-
ходів:

Рис. 1. Рекреація як найбільш затребувана мета візиту в контексті глобального прогнозу розвитку  
міжнародного туризму до 2030 р.

Джерело: Всесвітня туристична організація (UNWTO) [7]
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свій людський капітал. Зважаючи на високий рівень значу-
щості ролі рекреації, доцільним є розвиток її дослідження 
на рівні національної економіки.

Аналіз робіт вітчизняних учених, які досліджували 
економічні й інші, пов’язані з ними питання рекреації, свід-
чить про формування надійних фундаментальних засад 
рекреаційної економіки в нашій країні. Серед таких робіт 
слід виділити: роботу В. Ф. Кифяка [1], присвячену питан-
ням організації туризму; рекреалогію В. І. Стафійчука [2]; 
монографію Л. Черчик і О. Мостенець [3], в якій прово-
диться аналіз механізму забезпечення конкурентоспро-
можності рекреації, та багато інших. Серед закордонних 
дослідників особливу увагу привертають такі роботи: пра-
ця А. Аморе та К. Холл [4], в якій розкриваються питання 
державного управління в сфері туризму; робота Т. Сантос, 
Р. Ногуейра Мендес та А. Васко [5], об’єктом аналізу в якій 
є рекреаційна діяльність у міських парках; робота І. Шнай-
дер і К. Винвін [6], що присвячена поведінковим аспектам 
рекреації.

Поряд із цим питання, присвячені прогнозуванню 
розвитку рекреації як складової системи управління наці-
ональною економікою, в контексті дослідження проблеми 
динамічної рівноваги потребують подальшого удоскона-
лення.

Метою статті є вдосконалення принципів і застосо-
ваних на їх основі методів, а також прогностичної оцінки 
розвитку рекреації на засадах його динамічної зрівноваже-
ності в системі управління національною економікою.

Важливість розвитку рекреаційної галузі підтвер-
джують результати прогнозу, здійсненого Всесвітньою ту-
ристичною організацією (рис. 1).

На жаль, в Україні ситуація полярно відріз-
няється та розглядається в загальній площині роз-
витку суспільства, що наразі стикається з важки-
ми випробовуваннями. На наш погляд, у кризових 
умовах і взагалі з огляду на специфіку дослідження 
суспільно значущих процесів вирішення соціально-
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діалектичний підхід:   рекреація як явище і про-
цес, що поєднує соціальну й економічну складові, 
одержує свій розвиток унаслідок боротьби цих 
двох протилежностей;
територіально-галузевий підхід:   рекреація є 
галуззю національного господарства, що вико-
ристовує ресурси, розміщені на певних терито-
ріях; також історично утворилися рекреаційно-
туристичні комплекси;
синергетичний підхід:   рекреація за своєю при-
родою є складною динамічною соціальною сис-
темою 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 різно-
рідних взаємозв’язків із різними ймовірностями, 
кількісно та структурно досліджувати які можли-
во за умови застосування адекватного наукового 
інструментарію, основою якого є комплексний 
підхід;
системно-функціональний підхід:   різновид сис-
темного підходу, в якому увага зосереджена на 
чиннику системотворення, яким при прогнозу-
ванні зрівноваженого розвитку рекреації є ре-
зультат його впливу на національну економіку, 
відображений у показниках прогнозованих рівно-
важних станів;
ієрархічний підхід:   рекреація є підсистемою сис-
теми вищого порядку – системи управління на-
ціональною економікою; цілі даних підсистеми та 
системи, відповідно, ієрархічно підпорядковані;
інституціональний підхід:   рекреація як галузь 
сфери послуг є своєрідним інститутом, що покли-
каний задовольняти потреби індивідів і населен-
ня у відновленні сил;
програмно-цільовий підхід:   мета прогнозування 
розвитку рекреації не вичерпується одержанням 
рекреаційно релевантних інформаційних даних; 
одержані результати форсайт-прогнозів є під-
ґрунтям для прийняття управлінських рішень, на-
самперед щодо формування програм соціально-
економічного розвитку з широким урахуванням 
рекреаційного чинника;

форсайтинговий підхід:   прогнозування зрівно-
важеного розвитку рекреації є по суті можливим 
лише за умови, що водночас із процесом передба-
чення згідно з еволюційним поглядом ми намагає-
мося моделювати майбутню ситуацію з урахуван-
ням можливих організаційно-економічних удо-
сконалень, що будуть відбуватися у майбутньому 
протягом прогностичного періоду; без такого 
підходу неможливо прогнозувати не тільки «зрів-
новаженість» а й будь-які якісні ознаки розвитку, 
оскільки поки що вони не існують у тому вигляді, 
який ми бачимо в ідеалі.

В результаті застосування вказаних підходів фор-
муються принципи прогнозування зрівноваженого роз-
витку рекреації (проаналізовано на основі робіт [8–10]), 
а саме:

за класифікаційною ознакою загального науково- 
го підґрунтя: принцип теоретичної обґрунтова-
ності, 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 держав-
ного управління; принцип урахування сукупності 
взаємозв’язків; принцип відкритості; принцип ура-
хування максимальної сукупності інтересів.

На основі цих принципів у взаємозв’язку з ціле-
визначенням (рис. 3), програмуванням та іншими функ-
ціями державного управління формується комплекс 
(точніше – синтез, оскільки чітко простежується вну-
трішній взаємозв’язок між окремими методами: напри-
клад, між методом імітаційного моделювання та мето-
дом динамічного програмування – в тому, що реалізація 
взаємодії між суб’єктами рекреаційної економічної ді-
яльності з погляду на необхідність урахування при цьо-
му соціальних інтересів населення вимагає покрокового 
стимулюючого впливу збоку відповідних регуляторних 
органів тощо) методів, які є центральною частиною (ме-
ханізмом) моделі прогнозування зрівноваженого розви-
тку рекреації.

Перейдемо до питань здійснення прогностичної 
оцінки рекреаційного розвитку, що в загальному вигляді 
(табл. 1) реалізується на четвертому етапі реалізації до-

Рис. 2. Основні складові запропонованої концепції прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації  
в системі управління національною економікою
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сліджуваної концепції прогнозування; а також на сьомому 
етапі в наведеній нижче (рис. 4) структурно-логічній схемі, 
як алгоритм на рис. 5.

Модель прогностичної оцінки, одержана на основі 
даних в табл. 2, має такий вигляд:

 
0,0108 0,0047

0,0572 2,0926

37,6408 ,

F N
i i i

P H
i i

e k k

k k

ε

= ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ +
+ +

  (1)

де    ei – функція розвитку національної економіки, млрд 
грн, протягом періодів (півріч) i;

kF
i, k

N
i,  k

P
i, k

H
i  – показники, відповідно, фінансового, 

природного, фізичного та людського капіталів рекреацій-
ної галузі;

ε – похибка, спричинена стохастичністю ендогенного 
людського й екзогенних чинників, які впливають на розви-
ток рекреації, а також апроксимацією, а саме лінеаризацією 
моделі здійснення прогностичної оцінки.

Прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації 
на період 2017–2021 рр. на основі запропонованої моделі 
прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в систе-
мі управління національною економікою:
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i i i

P H
i i

e k k

k k

ε

= ⋅∆ + ⋅∆ +

+ ⋅∆ + ⋅∆ +
+ +

  (2)

де      ΔkF
i, ΔkN

i, Δ k
P

i, Δ k
H

i  – регульована (форсайтингова) 
зміна показників, відповідно, фінансового, природного, фі-
зичного та людського капіталів рекреаційної галузі.

В поданій нижче матриці (табл. 3) за результатами 
сумування дисконтованих прогнозних значень валового 
внутрішнього продукту в кожній окремій комірці одержу-
ємо величину, що відповідає характеру прогнозу (за верти-
каллю) та виду сценарію (за горизонталлю) зрівноваженого 
розвитку рекреації.

Слід зазначити, що ця результатна матриця відо-
бражає різні способи форсайтингового регулювання ре-
креаційного розвитку (наприклад, за інтегрованим сце-
нарієм ми передбачуємо таку регуляторну політику та 
застосування відповідних регуляторних інструментів, які 
б у певному сенсі рівною мірою були спрямовані на по-
кращення динаміки показників за всіма видами рекреа-
ційного капіталу).

Рис. 3. Схематична інтерпретація функції цілевизначення через прогнозний граф досягнення мети функціонування 
національної економіки (та досягнення цілей рекреаційної галузі)
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мета підгалузі (відповідно: R – відпочинок;
T – туризм; H – лікування; S – спорт);

Таблиця 1 
етапи реалізації концепції прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління  

національною економікою

етап Зміст

Етап 1 Значущість рекреаційних чинників доводить необхідність прогнозування їх розвитку в системі управління на-
ціональною економікою

Етап 2 детальний аналіз сутності та змісту розвитку рекреаційної діяльності спрямовує акцент уваги на комплексний 
характер її впливу на національну економіку 

Етап 3
Перманентний вплив різнорідних кризових чинників на зміст процесів транзитивної економіки спричиняє не-
обхідність пошуку й 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 рекре-
аційної діяльності на основі аналізу прогнозних результатів форсайтингової оцінки зрівноваженого розвитку 
рекреації в системі управління національною економікою в середньостроковій перспективі
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Рис. 4. Структурно-логічна схема визначення місця принципів і методів, а також здійснення  
прогностичної оцінки в загальному процесі прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації

Прогнозування зрівноваженого 
розвитку рекреації (ЗРР): 
концепція

Принципи і методи прогнозування 
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Модель прогнозування  ЗРР: 
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математична форма 

Здійснення прогностичної 
оцінки ЗРР: на основі моделі 
прогнозування ЗРР

Прогноз ЗРР окремих регіонів: 
на основі економіко-математичного 
моделювання

Комплекс рекомендацій щодо 
ЗРР: на основі прогнозних 
результатів

Регуляторна політика в 
рекреаційній галузі): 
роль держави, правила поведінки

Механізми оптимального 
розподілу рекреаційних ресурсів: 
підтримка рішень

Комплексні соціально-
економічні програми ЗРР: 
реалізація рішень і заходів   

Рис. 5. Алгоритм прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації

Початок прогностичної оцінки зрівноваженого 
розвитку рекреації

Завершення прогностичної оцінки 
зрівноваженого розвитку рекреації

Чи потребує ситуація оцінки?
Ні

Ні

Ні

Так

Так

Використання одного-двох методів 
прогнозування рекреаційного розвитку

Проведення прогностичної оцінки 
зрівноваженого розвитку рекреації

 з урахуванням ендо- та екзогенних чинників 
впливу на національну економіку

Використання синтезу методів прогнозування 
рекреаційного розвитку

Проведення прогностичної оцінки на основі 
форсайтингового підходу за декількома 

сценаріями рекреаційного розвитку

Проведення факторного аналізу чинників 
форсайту; отримання попередніх даних

Обґрунтування, організація та програмування 
рекреаційної діяльності без проведення 

прогностичної оцінки

Перевірка достовірності та оформлення 
результатів прогностичної оцінки

Чи є ситуація комплексною?

Необхідність форсайт-прогнозу?

Ідентифікація проблемної  ситуації щодо 
розвитку рекреації в системі управління 

національною економікою

Збір та обробка релевантних даних щодо 
рекреаційної ситуації

Так

Цей підхід дозволяє порівнювати між собою одержа-
ні прогнозні рівноважні стани та на основі результатів по-
рівняльної ефективності приймати обґрунтовані управлін-
ські рішення щодо спрямування інвестицій у рекреацію.

Висновки. Отже, за результатами проведеного 
дослідження можна дійти таких висновків: по-перше, 
вдосконалено підходи та принципи прогнозування зрів-
новаженого розвитку рекреації в системі управління 
національною економікою за критеріями врахування 
специфіки соціально-економічної природи рекреації, 
оптимізації опису рекреації як об’єкта прогнозування, 

системності й аналогічності тощо, що дозволяє підвищи-
ти їх взаємозв’язок із прогностичними методами під час 
проведення теоретико-методичного аналізу рівноважних 
станів рекреаційної діяльності. По-друге, запропонова-
но комплексний підхід до синтезу методів прогнозуван-
ня зрівноваженого розвитку рекреації, що проявляється 
у детермінованій тісноті їх внутрішніх взаємозв’язків. По-
третє, розроблено економетричний сценарний підхід до 
прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації 
відповідно до континууму від песимістичного до оптиміс-
тичного характеру прогнозів.
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Таблиця 2
Розрахункові значення* показників для побудови моделі**, 2011–2016 рр.

Рік / півріччя

Показники

Фінансовий капітал 
(інвестиції  

в рекреацію, млн 
грн)

Природний 
капітал (інвестиції 

в оздоровлення 
довкілля, млн грн)

Фізичний капітал
(кількість 

закладів, сотень)

людський капітал 
(коефіцієнт 

оздоровлення 
населення***)

Результат 
національної 

економіки (індекс 
ВВП****) 

kF
i kN

i kP
i kH

i ei

2011 / 1 304,0 1268,0 15,06 2,2 52,7

2011 / 2 249,0 1250,0 14,78 2,1 51,4

2012 / 1 194,0 1232,0 14,49 2,1 50,1

2012 / 2 144,0 1220,0 14,32 2,0 50,1

2013 / 1 93,0 1208,0 14,15 2,0 50,0

2013 / 2 82,0 1083,0 11,9 1,9 48,4

2014 / 1 71,0 959,0 9,64 1,7 46,7

2014 / 2 67,0 835,0 9,48 1,65 45,9

2015 / 1 59,0 710,0 9,32 1,6 45,1

2015 / 2 58,0 710,0 9,31 1,59 45,1

2016 / 1(*) 56,0 658,0 7,87 1,53 45,2

2016 / 2(*) 51,0 587,0 7,07 1,45 45,2

* На основі даних ukrstat.gov.ua [11] та проміжних даних, отриманих із використанням методу покрокової інтерполяції
** Результати оцінки достовірності моделі позитивні (за показниками: коефіцієнт детермінованості r2 � 0,97; критерій Фішера – рівняння 

регресії (1) можна використовувати для прогнозування; t-критерій Стьюдента – всі змінні в рівнянні регресії корисні для прогнозування
*** Скоригований із урахуванням галузево-територіального чинника
**** В цінах попереднього періоду
(*) Екстрапольовані дані

У подальших дослідженнях будуть розроблені заходи 
щодо регулювання та мотивування зрівноваженого розви-
тку рекреації в Україні.
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