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ПРОГНОЗУВАННЯ ОЧІКУВАНЬ  
КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Abstract. In modern world economy resort recrea�ons – one of the most high-profitable spheres 

of managing. Ukraine owns the powerful resort and tourist poten�al, which effec�ve 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 transforma�ons. 

Transforma�onal processes are displayed in shi�s in consump�on, requirements and ways of their 

sa�sfac�on. The market environment needs are in the form of demand and ways to meet them 

mediated by the market in the form of market expecta�ons. They are important for forecas�ng of 

behavior of the market of resort and tourist products.

As a result, of research was the model of dynamics of trust of the market to transforma�onal 

transforma�ons of the resort and tourist sphere of Ukraine is constructed. Scenarios of change 

of level of trust at various values of parameters, which correspond to stages of development of 

transforma�onal economy are received.

Keywords: resort-tourist market, economic transforma�ons, expecta�ons of market, forecas�ng, 

model of dynamics of trust of the market.

Постановка проблеми. У сучасній світовій економіці курортно-рекреаційна та туристична 
діяльність – одна з самих високоприбуткових сфер, а також одна з тих, що найбільш динамічно 
розвивається. Для багатьох країн це не лише постійно зростаюче джерело фінансових надходжень, 
але і за рахунок залучення мільйонів туристів джерело розвитку інфраструктури територій, створення 
додаткових робочих місць. 

Україна володіє потужним курортно-рекреаційним та туристичним потенціалом, ефективне 
використання якого може забезпечити не лише повне задоволення потреб населення в таких послугах, 
але і принести реальну економічну вигоду. Тому курортно-рекреаційна та туристична сфери в процесі 
ринкової трансформації економіки повинні зайняти одне з провідних місць в структурі господарського 
комплексу. Таку перспективу для національних курортно-туристичних комплексів покликані забезпечити 
відповідні методології системних економічних трансформацій, засновані на сучасних концепціях 
дослідження складних економічних систем, і, перш за все, на методах системного дослідження та 
економіко-математичного моделювання.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема трансформації економічних систем 
має глибокі підстави в проблематиці загальної економічної теорії. З нею безпосередньо пов’язані 
проблеми формування, розвитку, зміни економічних систем, які досліджувалися в роботах багатьох 
вчених впродовж тривалого періоду часу. У процесі дослідження економічної трансформації курортно-
туристичних систем автори спиралися на теоретичні розробки, що містяться в працях П. Друкера,  
Р. Солоу, Дж. Стігліца, Я. Тінбергена, Й. Шумпетера та інших вчених1. 

Дослідження обліку очікувань в теоретичній системі представлені в працях Дж. Кейнса2 і  
Дж. Хікса3, які наголошували на тому що очікування є частиною системи, виконуючи при цьому роль 
екзогенного фактору, а не елементу, який формується в аналізованому процесі.

1 Микульский, К.И. (2012). Проблемы трансформации и перехода к регулируемой рыночной экономике. Москва: 
Экономика.
2 Кейнс, Дж. (2002). Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. Київ: Геліос АРВ.
3 Hicks, J. (1969). Automatists, Hawtreyans and Keynesians. Journal of Money Credit and Banking, Vol. 2, 1, 311-323.
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Історично першим дослідником, який сформулював гіпотези, що лежать в основі теорії 
раціональних очікувань, був J. Muth4. Його ідея була підхоплена і застосована до великого спектру 
економічних моделей Р. Лукасом5. В результаті цього, принцип раціональних очікувань став визнаною 
теоретичною основою нових досліджень, у тому числі і досліджень курортно-туристичної економіки. 

Постановка завдання. Економічні трансформації курортно-туристичної економіки являють 
собою масштабні та глибокі перетворення системного характеру. Вони мають свої закономірності, 
виявлення яких дозволяє не тільки оцінити їх сучасний стан, а й прогнозувати тенденції розвитку. 
Трансформаційні процеси відображаються в зрушеннях у споживанні, потребах і способах їх 
задоволення. У ринковому середовищі потреби виступають у формі попиту, а способи їх задоволення 
опосередковані ринком у формі очікувань ринку.

Поняття «очікування ринку» сформувалося на базі положень теорії ймовірності та психології. Воно 
має важливе значення для прогнозування поведінки ринку, а, отже, і функціонування трансформаційної 
економіки. Як зазначав Дж. Джонсон6, результативність впливу очікувань у трансформаційних економіках 
не нижча, ніж у сформованих і стабільних економіках. Таким чином, виникає необхідність обґрунтування 
змісту очікувань, пояснення їх ролі як екзо- та ендогенних чинників економічної системи та розробки 
відповідних моделей прогнозування, зокрема для ринку курортно-туристичних продуктів. Очікування 
економічних суб’єктів, як правило, не вивчаються як окремі об’єкти аналізу, але вони досліджуються у 
вигляді «вмонтування» очікувань у трансформаційне функціонування економічних систем.

Мета статті полягає в досліджені динаміки очікувань курортно-туристичного ринку в умовах 
трансформаційної економіки за допомогою економіко-математичного моделювання.

Виклад основного матеріалу. У сучасній економічній теорії7 виділяють два типи очікувань: «ех 
post» та «ех ante». Очікування «ех post» є оцінкою, даною суб’єктами економіки після завершення 
розглянутого процесу. Вони обліковуються головним чином в емпіричній перевірці теоретичних 
концепцій або у розрахунку фактичних показників розвитку економіки на основі системи національного 
обліку. Очікування «ех ante» є майбутніми планами та намірами економічних суб’єктів, які визначають 
характер рішень які вони приймають. Формування економічними суб’єктами раціональних очікувань 
«ех ante» представляє безпосередній інтерес для аналізу трансформаційних процесів в курортно-
туристичній економіці як механізму ринкового саморегулювання.

Однією з найважливіших проблем трансформаційної економіки є рівень довіри до трансформаційних 
перетворень з боку економічних агентів, оскільки, в разі його відсутності або низького рівня не можуть 
бути досягнуті поставлені цілі8. Згідно ідей ряду дослідників9, ринкова система працює великою мірою 
завдяки саме довірі. В акті довіри складність майбутнього мінімізується. Довіряючи, агент діє так, 
начебто майбутнє передбачає лише строго певні варіанти розвитку подій. Раціональна довіра: люди 
використовують доступну їм інформацію, щоб скласти прогноз, а потім на його основі прийняти рішення. 
Оскільки аналіз минулого досвіду передбачає оцінку ризиків, формування очікувань і орієнтованість на 
майбутні результати, то виділяють стратегічну або засновану на знанні довіру (strategic or knowledgebased 
trust)10. В даному випадку рішення про довіру приймається подібно інвестиційній схемі: ефективність 
рішення про довіру визначається в перспективі за результатами здійснення економічних трансформацій. 
Інститут довіри допомагає суб’єктам ринку інституційно детермінувати ринковий простір, що в свою 
чергу зменшує рівень невизначеності. Рівень довіри залежить від таких обставин, як:

– обліку економічними агентами минулого досвіду економічних трансформацій в секторах 
економіки;

– стійкості національної економіки;
– світового досвіду розвитку економічних систем, в тому числі, систем певної спрямованості11.

4  Muth, J.F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Journal of Econometrica, Vol. 29,  
315-335.
5 Lucas, R.E., Sargent, T.J. (1981). Rational Expectations and Econometric Practice. London: Allen & Unwind.
6 Джонсон, Дж. (2003). Економічна теорія та інститути. Маніфест сучасної інституційної теорії. Київ: Діло.
7 Довженко, М.В., Осик, Ю.І. (2011). Сучасні економічні теорії в працях Нобеліантів. Київ: Академія природо- 
знавства.
8 Селигмен, А. (2012). Проблема доверия. Москва: Ідея-Прес.
9 Stiglitz, J.E. (2003). The Roaring Nineties: Seeds of Destruction. London: Allen Lane.
10 Sangnier, M. (2013). Does trust favor macroeconomic stability. Journal of Comparative Economics, Vol. 41, 3,  
653-668.
11 Nunkoo, R., Ramkissoon, H., Gursoy, D. (2012). Public trust in tourism institutions. Journal of Annals of Tourism 
Research, Vol. 39, 3, 1542-1544.
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При цьому слід зазначити, що неефективність трансформаційних стратегій пов’язана не з набором 
тих чи інших інструментів, а обумовлена реакцією економічних агентів на очікувані результати від цих 
економічних трансформацій. Таким чином, довіру можна розглядати як один з вбудованих регулюючих 
механізмів ринку та економіки в цілому. Вона є однією з найважливіших детермінантів розподілу 
інвестицій та споживчого попиту.

Важливу роль у динаміці рівня довіри грає як процес природного самозростання довіри, так і 
процес кризи довіри. Природне самозростання довіри виникає у випадку, коли при виконанні стороною 
своїх зобов’язань довіра до неї підвищується; як наслідок, підвищується або попит на продукт, або 
збільшуються інвестиції. Криза довіри означає ситуацію, в якій сторона не виконує свої зобов’язання; 
як наслідок, довіра до неї різко падає12. Для аналізу цих процесів побудуємо модель динаміки довіри 
курортно-туристичного ринку трансформаційним перетворенням курортно-туристичної сфери 
діяльності.

Нехай X – кількість вільного капіталу, який може бути наданий компаніям курортно-туристичної 
сфери. Згідно з принципом природного підвищення довіри, поки компанії здійснюють трансформаційні 
перетворення з метою виробництва інноваційного курортно-туристичного продукту, довіра до них 
зростає. Нехай Y – обсяг коштів тих компаній, які не здійснюють трансформаційні перетворення. 
Опишемо динаміку зміни цих змінних за допомогою наступної моделі:

1 2

1 2

;

.

dX
X XY

dt

dY
Y XY

dt

= α −α

= −β +β

Параметр α
1
 відображає швидкість росту довіри до компаній курортно-туристичної сфери 

в залежності від вже проведених економічних трансформацій. Значення параметра α
1
 залежить від 

психологічних факторів. Зокрема, для визначення цього параметра можуть бути використані: індекси 
довіри інвесторів, індекси настроїв споживачів, індекси споживчих очікувань, індекси споживчої 
впевненості і т.д. По суті, цей параметр відображає довіру великого числа інвесторів. Очевидно, що 
параметр α

1
 має тенденцію до зростання в разі результативності трансформаційних перетворень, і до 

зниження в разі їх відсутності.
Параметр α

2
 відображає інтенсивність запозичення коштів неефективними компаніями, тобто 

такими, які не здійснюють трансформаційні перетворення. Приріст запозичень пропорційний як величині 
Y, оскільки, чим більша курортна компанія, тим більше їй потрібно коштів, щоб функціонувати, так і 
величині X – оскільки, чим більше вільного капіталу на ринку, тим більший потенціал для зростання 
компаній, що здійснюють економічні трансформації.

Параметр β
1
 відображає швидкість банкрутства неефективних курортно-туристичних компаній 

без зовнішнього фінансування. В якості оцінки параметра можна використовувати співвідношення 
наступного вигляду: «(річні витрати компанії – річний дохід)/(обсяг активів компанії)». Стосовно до 
малого та середнього курортно-туристичного бізнесу має сенс розглядати параметр β

1
 близьким до 

нуля або навіть в області малих негативних значень. Значна частка зростання в малому та середньому 
бізнесі можлива саме через те, що до нього відчувається спочатку велика довіра, і на цій довірі він 
зростає, поки не стає неефективним.

Параметр β
2
 відображає швидкість росту обсягу коштів неефективних курортно-туристичних 

компаній шляхом залучення інвестицій. Приріст пропорційний як величині Y, оскільки, чим більша 
курортна компанія, тим більше коштів вона може використовувати для зростання, так і X – оскільки, 
чим більше капіталу на ринку, тим легше отримати інвестиційні кошти.

Розглянемо різні сценарії, отримані в результаті моделювання динаміки рівня довіри при різних 
значеннях параметрів.

Сценарій І. Незавершені або неефективні економічні трансформації в курортно-туристичних 
компаніях.

Одним із сценаріїв, отриманим при моделюванні рівня довіри ринку, був сценарій, відповідний 
ситуації незавершених або неефективних економічних трансформацій в курортно-рекреаційних 
компаніях (рис. 1).

12 Хоскинг, Дж. (2010). Економіка довіри. Журнал Недоторканний запас, Том 5, 21-29.



141

Volume 1 Issue 2 2015 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

 

Рис. 1. Результати моделювання динаміки довіри при α
1
 = 0,2, β

1 
= 0,8, α

2
 = 0,2, β

2 
= 0,4

Як видно з рис. 1, розпочаті трансформаційні перетворення призводять до зростання довіри 
ринку, що, відповідно, передбачає перетікання вільного капіталу на курортно-туристичний ринок. 
Таким чином, збільшення параметра X означає період зростання ринку. До деякого обсягу вільного 
капіталу ринок успішно розвивається, що дає змогу говорити о трансформаційній швидкості росту 
курортно-туристичних компаній. На деякому етапі (момент часу t = 28), між піком X та перетином, 
що йде догори Y починають утворюватися неефективні компанії. Починаючи з цього моменту, довіра 
ринку падає, а обсяг вільного капіталу зменшується. Однак в силу інерційності економіки даний факт 
не фіксується індикаторами, оскільки значний капітал вкладається в курортно-туристичні компанії, 
і в цілому капіталізація курортно-туристичної сфери зростає (зростання значення Y). Потім настає 
ситуація, коли обсяг капіталу неефективних компаній досягає свого піку (пік Y). Це відбувається за 
відсутності нових інвестицій у ці компанії в силу відсутності довіри. Внаслідок високого значення 
неефективності (β

1
 = 0,8) курортно-туристичні компанії швидко втрачають прибутковість і змушені 

проводити економічні трансформації. Таким чином, розпочинається новий трансформаційний цикл.
Сценарій ІІ. Зростання завершених економічних трансформацій в курортно-туристичних 

компаніях.
Іншим сценарієм, отриманим при моделюванні довіри ринку, був сценарій, відповідний ситуації 

зростання числа завершених економічних трансформацій в курортно-туристичних компаніях (рис. 2).

 

Рис. 2. Результати моделювання динаміки довіри при α
1
 = 0,2, β

1 
= 0,8, α

2
 = 0,2, β

2 
= 0,1

Сценарій представлений на рис. 2, побудований на основі припущення, що обсяг інвестицій у 
неефективні курортно-туристичні компанії буде знижуватися у зв’язку зі зменшенням довіри ринку 
(β

2
 = 0,1). Завершення економічних трансформацій у курортно-туристичних компаніях призводить до 

зростання довіри ринку і, відповідно, до збільшення вільного капіталу на цьому ринку. Якщо з яких-
небудь причин економічні трансформації повністю не досягають своїх цілей, то ринком це розглядається 
як неефективність їхньої роботи. При цьому рівень довіри не зменшується.
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Сценарій ІІІ. Регулювання ринку в умовах трансформаційної економіки.
В умовах трансформаційної економіки регулятори ринку прагнуть не допустити обвалу ринку. 

Це досягається різними способами, але з однією метою: запобігти потраплянню на нього очевидно 
неефективних курортно-туристичних компаній шляхом зменшення можливостей залучення інвестицій 
в такі компанії. Для моделювання такого сценарію довіри курортно-туристичного ринку зменшимо 
деякі параметри моделі. На рис. 3 показаний сценарій регульованого ринку в умовах трансформаційної 
економіки (α

2
 = 0,05, β

1 
= 0,1, β

2 
= 0,05).

 

Рис. 3. Результати моделювання динаміки довіри при α
1
 = 0,2, β

1 
= 0,1, α

2
 = 0,05, β

2 
= 0,05

Сценарій представлений на рис. 3, демонструє високий рівень довіри ринку, що, відповідно, 
призводить до значно більшого накопичення вільного капіталу (порівняно зі сценарієм 1). Однак і 
в цьому випадку, починаючи з деякої величини вільного капіталу (момент часу t = 30, відбувається 
поява і розвиток неефективних курортно-туристичних компаній. Поява таких компаній в основному 
обумовлено незавершеністю економічних трансформацій або недосягненням цілей трансформаційних 
перетворень. Слід зазначити, що у разі застосування до неефективних курортно-туристичних компаній 
регулятором ринку відповідних процедур зниження довіри, існує можливість віддалити початок 
наступного трансформаційного циклу.

Сценарій IV. Слабкорегульований або інноваційний ринок.
Ще одним сценарієм, отриманим при моделюванні довіри ринку, був сценарій, відповідний 

ситуації завершення економічних трансформацій в курортно-туристичних компаніях і переходу на 
випуск інноваційних курортно-туристичних продуктів (рис. 4).

 

Рис. 4. Результати моделювання динаміки довіри при α
1
 = 0,5, β

1 
= 0,5, α

2
 = 0,8, β

2 
= 0,8

Зазначений сценарій відображає рівень довіри слабкорегульованого або інноваційного 
ринку. Такий ринок характеризується високою інтенсивністю запозичення коштів неефективними 
компаніями (α

2
 = 0,8), зростанням обсягу їх коштів шляхом залучення інвестицій (β

2
 = 0,8), великим 

коефіцієнтом неефективності (β
1
 = 0,5), в який постійно входять нові інвестори (α

1
 = 0,5). Аналіз 
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сценарію демонструє часту зміну ринкових переваг за рахунок високої «швидкості росту довіри», а 
також те, що амплітуда циклічних змін для X та Y невисока. Отже, рівень довіри ринку розподіляється 
між трансформаційними і неефективними курортно-туристичними компаніями та не відбувається 
накопичення вільного капіталу в тих чи інших компаніях.

Висновки. Таким чином, аналітика результатів моделювання динаміки довіри при різних 
значеннях параметрів дозволяє зробити висновки про те, що рівень довіри до трансформаційних 
перетворень з боку економічних агентів є одним з найважливіших параметрів прогнозування поведінки 
ринку, а, отже, і функціонування трансформаційної економіки в цілому. Очікування ринку в процесі 
протікання трансформаційного циклу повинні відповідати другому сценарію моделі, тобто зростанню 
завершених економічних трансформацій в курортно-туристичних компаніях. У цьому випадку 
відбувається істотне збільшення вільного капіталу на цьому ринку, що призводить до зростання попиту 
на курортно-рекреаційні продукти.
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