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Ігрова теоретична модель для інвестування у інклюзивний відпочинок і оздоровлення в
Україні в контексті регіонів
Інвестування у відпочинок і оздоровлення у країнах з перехідною економікою потребує вдосконалення
інклюзивного підходу та коригування національної регіональної політики. Метою статті є представлення ігрової і
теоретичної моделі прийняття рішень стосовно напрямку капіталовкладень у розвиток інклюзивного відпочинку та
оздоровлення у регіонах України. З врахуванням цього було зроблено порівняльний аналіз відповідних показників,
перш за все, рівня самооцінки здоров’я населення. Метод під назвою «гра проти природи» дозволяє формалізувати
суспільні та ринкові протиріччя регіонального розвитку оздоровлення і відпочинку. На прикладі України аналіз
матриці виграшів за допомогою таких критеріїв прийняття рішень як критерій Байеса-Лапласа, критерій Севіджа,
критерій Вальда і критерії Гурвіца представляє пріоритетні сфери для інвестування: максимальний об’єм
інвестицій для регіонів з середнім рівнем доходу та мінімальний – для регіонів з високим рівнем доходу. Однак,
існує значна різниця у інвестуванні у оздоровлення та відпочинок у регіонах. Ця ситуація потребує зміни цільової
функції: від надання соціальних субсидій до підвищення благополуччя населення у фізичному, ментальному,
соціальному та фінансовому аспектах. За відсутності інклюзивних економічних інститутів запропоновано урівняти
значення факторів «інвестування у оздоровлення» та «інвестування у відпочинок» і перерозподілити загальний
об’єм капіталовкладень у регіонах з відносно низькою платоспроможністю і показниками здоров’я населення.
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Инвестирование в отдых и оздоровление в странах с переходной экономикой требует совершенствования
инклюзивного подхода и корректирования национальной региональной политики. Целью статьи является
представление игровой и теоретической модели принятия решений касательно направления капиталовложений в
развитие инклюзивного отдыха и оздоровления в регионах Украины. С учетом этого был сделан сравнительный
анализ соответствующих показателей, прежде всего, уровня самооценки здоровья населения. Метод под названием
«игра против природы» позволяет формализовать общественные и рыночные противоречия регионального
развития оздоровления и отдыха. На примере Украины анализ матрицы выигрышей при помощи таких критериев
принятия решений как критерий Байеса-Лапласа, критерий Севиджа, критерий Вальда и критерии Гурвица
представляет приоритетный сферы для инвестирования: максимальный объем инвестиций для регионов со
средним уровнем дохода и минимальный – для регионов с высоким уровнем дохода. Однако, существует
значительная разница в инвестировании в оздоровление и отдых в регионах. Данная ситуация требует изменения
целевой функции: от представления социальных субсидий до повышения благосостояния населения в физическом,
ментальном, социальном и финансовом аспектах. При отсутствии инклюзивных экономических институтов
предложено уравнять значение факторов «инвестирование в оздоровление» и «инвестирование в отдых» и
перераспределить общий объем капиталовложений в регионах с относительно низкой платежеспособностью и
показателями здоровья населения.
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