УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
Проведене порівняння оцінок за допомогою ДА за Фрідменом показало, що відмінності в оцінках
респондентів є статистично достовірними. Значення критерію χ2 та рівень значимості наведено на
діаграмі розмаху.
Проведено емпіричне дослідження використання міжнародних інформаційних систем в
Україні для розвитку підприємницької діяльності в умовах глобалізації. При обробці результатів
дослідження використався метод дисперсійного аналізу за Фрідменом.
Найбільш злободенними проблемами української інформаційної економіки можна вважати
слабку розвиненість інформаційної інфраструктури та незначний обсяг інформаційних послуг.
Найбільш вірогідним шляхом розвитку інформаційної галузі в Україні
уявляється
інвестування в інформаційні технології. Для всебічного розвитку інформаційних процесів в країні в
умовах глобалізації необхідним є поширення комп'ютерної грамотності.
В цілому фахівці з економіки позитивно ставяться до розвитку інформаційних технологій. При
цьому недостатній рівень комп'ютеризації та недостатню прозорість можна оцінити як найбільш
значимі перешкоди на шляху поширення міжнародного бізнесу за допомогою Інтернет.
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ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО
ТУРИЗМУ
Інвестиції є одним із найважливіших факторів економічного зростання і інноваційного
розвитку, якісного відновлення інфраструктури спортивного туризму. Тому актуальним на сьогодні
постає питання побудови моделі, яка б дозволила відстежити найбільш привабливі для інвестицій
напрями спортивного туризму. Практична цінність такої моделі полягає у сформованій системі
індикаторів ефективності розвитку спортивного туризму. Тому дослідження питань щодо розробки
індикаторів ефективності розвитку спортивного туризму є своєчасним та актуальним.
Питання комп’ютерного моделювання досліджувались в роботах вчених: Т.А. Воркут, А.Р.
Колотов та О.В. Кучеренко – ризики при розробці проектів [2]; В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний
розглядали ризики у менеджменті [3]; Б.Н. Ігумнов, Т.П. Завгородняя – кібернетичні основи побудови
економічних систем для підприємств [4], В.Е. Лір – імітаційне моделювання фінансового
забезпечення інноваційних проектів [5] та ін. Однак застосування економіко-математичного
інструментарію для дослідження розвитку активного спортивного туризму, а саме аналізу
можливостей збільшення частки активного спортивного туризму в загальному об'ємі туристичних
послуг шляхом застосування системно-динамічного підходу, не проводилося.
Мета статті полягає в розробці індикаторів ефективності в моделі імітаційного прогнозування
розвитку активного спортивного туризму.
Відомо, що привабливість сфери послуг має пропорційну залежність від інвестиційних
вкладень у цю сферу, тому при моделюванні оцінки її привабливості доцільно використовувати
показники інвестиційних вкладень у відповідну сферу послуг. Оскільки під туризмом розуміється
подорож у вільний час з метою відпочинку, оздоровлення, пізнання і іншими цілями, яка
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здійснюється поза межами основного місця проживання, терміном від 24 годин до року, без права
займатися оплачуваною діяльністю та зобов’язанням повернутися до основного місця проживання у
зазначений термін [1, с. 231], то даний часовий інтервал повинен бути врахований в показниках
від’їзду кожної категорії туристів з використанням коефіцієнта тимчасової затримки. Враховуючи
особливості формування інфраструктури спортивного туризму для її оцінки було вирішено обрати
засоби імітаційного моделювання. Методи побудови імітаційних моделей аналізу проектного ризику
описано у роботах [2-8].
Для оцінки параметрів розвитку інфраструктури спортивного туризму було побудовано
наступний алгоритм взаємодії основних чинників моделі розвитку ринку туристичних послуг (рис. 1).
(1) Визначається кількість туристів за категоріями спортивного туризму
(2) Розраховується частка кожного виду туризму в загальному об'ємі туристичних послуг

(3) Розраховується обсяг наданих послуг (розваг, розміщення, харчування і перевезення) туристам за кожною категорією

(4) Додається п'ятий чинник (розвиненість інфраструктури спортивного туризму) для розрахунку кількості
активних спортивних туристів

(5) Розраховується обсяг інвестицій у сфери послуг (розваг, розміщення, харчування і перевезення) , які залежать
від відповідних значень доходів

(6) Визначається сукупний дохід в залежності від кількості туристів за категоріями спортивного туризму

(7) Розраховуються відрахування до державного бюджету

Рис. 1. Алгоритм розрахунку взаємодії основних чинників моделі розвитку ринку туристичних послуг
Надамо пояснення за цим алгоритмом. Сам процес моделювання потребує деякого спрощення
реальної ситуації, яке було досягнуто за рахунок наступних основних припущень. Для розрахунку
взаємодії основних чинників моделі розвитку ринку туристичних послуг було обрано три категорії
туристів: пасивні спортивні туристи (ПСТ) – особи, які є вболівальниками (фанатами) спортивних
команд, прихильниками того або іншого виду спорту та задля цього відвідують місця проведення
спортивних змагань, олімпіади, чемпіонати тощо; активні спортивні туристи (АСТ) – особи, які
приймають активну участь у заходах спортивного туризму (туристсько-фізкультурні заняття,
спортивні походи всіх категорій складності, чемпіонати, першість, змагання і експедиції тощо) та
звичайні туристи (ЗТ) – особи, які обирають інші, відмінні від спортивного види туризму. Кількість
послуг туристів кожної категорії визначається сукупністю чинників, які відображають привабливість
тієї або іншої сфери послуг для певної категорії. Необхідно відзначити, що одна і та ж сфера послуг
має різний ступінь важливості для кожної категорії, що відбивається у відповідних коефіцієнтах.
У таблиці 1 представлений опис змінних динамічної моделі розвитку спортивного туризму.
Виходячи з опису змінних моделі розвитку спортивного туризму, вважаємо за доцільне навести
перелік використованих рівнянь моделі:
1. Кількість послуг (замовлень) активних спортивних туристів, чол/рік:
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(1)
,
де kERR, kERP, kERZ, kERV – коефіцієнти, що визначають ступінь важливості відповідного виду
послуг для активних спортивних туристів.
2. Кількість тимчасово перебуваючих туристів, що захоплюються активним спортивним
туризмом:
(2)
3. Кількість від’їздів (відправлень) активних спортивних туристів за рік:
(3)

,
де DE – середня тривалість тимчасового перебування активних туристів.

Таблиця 1
Опис змінних імітаційної моделі прогнозування розвитку активного спортивного туризму
№
змінної
динамічної
моделі
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Назва
Кількість послуг (замовлень) від АСТ
Кількість тимчасово перебуваючих АСТ
Кількість від’їздів АСТ
Кількість послуг (замовлень) ПСТ
Кількість тимчасово перебуваючих ПСТ
Кількість від’їздів ПСТ
Кількість послуг (замовлень) ЗТ
Кількість тимчасово перебуваючих ЗТ
Кількість від’їздів ЗТ
Кількість тимчасово перебуваючих туристів, що захоплюються спортивними і
неспортивними видами туризму
Сукупний дохід від надання туристам послуг розваг
Інвестиції на розвиток сфери послуг розваг
Привабливість інфраструктури розваг, оцінена вартістю інвестиційних вкладень
Сукупний дохід від надання туристам послуг розміщення
Інвестиції на розвиток сфери послуг розміщення
Розвиненість курортного будівництва і мотельного бізнесу, оцінена вартістю
інвестиційних вкладень
Сукупний дохід від надання туристам послуг харчування
Інвестиції на розвиток сфери послуг харчування
Розвиненість легкої і харчової промисловості, оцінена вартістю інвестиційних
вкладень
Сукупний дохід від надання туристам послуг перевезення
Інвестиції на розвиток сфери послуг перевезення
Розвиненість транспортної системи, оцінена вартістю інвестиційних вкладень
Привабливість сфери послуг, оцінена в грошовому еквіваленті
Регулювання обсягу інвестицій на розвиток сфери туристичних послуг
Максимально можливий обсяг інвестиції на розвиток інфраструктури
спортивного туризму
Розвиненість інфраструктури спортивного туризму
Сукупний дохід від надання туристам пакету туристичних послуг
Відрахування в державний бюджет
Державний бюджет

Од.
виміру

Позначення

чол/рік
чол.
чол/рік
чол/рік
чол
чол/рік
чол/рік
чол
чол/рік

PE
KE
OE
PS
KS
OS
PO
KO
OO

чол

KT

грн.
грн./рік
грн.
грн.
грн./рік

DR
IR
RR
DP
IP

грн.

RP

грн.
грн./рік

DZ
IZ

грн.

RZ

грн.
грн./рік
грн.
грн
безрозм.

DV
IV
RV
RY
num

грн./рік

IS

грн.
грн.
грн./рік
грн.

RS
DY
PG
GB

4. Кількість послуг (замовлень) пасивних спортивних туристів за рік:
(4)
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де kSRR, kSRP, kSRZ, kSRV – коефіцієнти, що визначають ступінь важливості відповідного виду
послуг для пасивних спортивних туристів, kSRS коефіцієнт, що визначають ступінь важливості
інфраструктури спортивного туризму для пасивних спортивних туристів.
5. Кількість тимчасово перебуваючих туристів що захоплюються пасивним спортивним
туризмом:
(5)
6. Кількість від’їздів пасивних спортивних туристів за рік:
,
де D – середня тривалість тимчасового перебування пасивних спортивних туристів.
7. Кількість надходження послуг (замовлень) звичайних туристів, чол/рік:

(6)

S

(7)
,
де
– коефіцієнт, що визначає ступінь важливості відповідного виду послуг
для пасивних спортивних туристів.
8. Кількість тимчасово перебуваючих туристів, що захоплюється звичайним туризмом:
kОRR,

kОRP,

kОRZ,

kОRV

(8)
9. Кількість від’їздів звичайних туристів за рік:
(9)
,
де DО – середня тривалість тимчасового перебування звичайних туристів.
10. Кількість тимчасово перебуваючих туристів, що захоплюються спортивними і
неспортивними видами туризму:
(10)
11. Сукупний дохід від надання туристам послуг розваг, грн.:
,

(11)

– кількість грошей, які витрачає середньостатистичний турист на послуги розваг.
де
12. Інвестиції на розвиток послуг розваг, грн. на рік:
,

(12)

де
– Частка сукупного доходу від надання туристам послуг розваг, яка йде на
інвестування розвитку сфери послуг розваг.
13. Привабливість інфраструктури розваг оцінена вартістю інвестиційних вкладень грн.:
(13)
14. Сукупний дохід від надання туристам послуг розміщення грн.:
,

(14)

де
– кількість грошей, які витрачає середньостатистичний турист на послуги розміщення.
15. Інвестиції на розвиток сфери послуг розміщення, грн./рік:
(15)
,
– частка сукупного доходу від надання туристам відповідного виду послуг, яка йде на
де
інвестування сфери послуг розміщення.
16. Розвиненість курортного будівництва і мотельного бізнесу оцінена вартістю інвестиційних
вкладень грн.:
(16)
17. Сукупний дохід від надання туристам послуг харчування, грн.:
(17)
18. Інвестиції на розвиток сфери послуг харчування, грн./рік:
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(18)

,

– частка сукупного доходу від надання туристам послуг харчування, яка йде на
де
інвестування розвитку сфери послуг харчування;
19. Розвиненість легкої і харчової промисловості, оцінена вартістю інвестиційних вкладень,
грн:
(19)
20. Сукупний дохід від надання туристам послуг перевезення, грн:
,

(20)

де
– кількість грошей, які витрачає середньостатистичний турист на послуги перевезення.
21. Інвестиції на розвиток сфери послуг перевезення, грн./рік:
(3.21)
, де
– частка сукупного доходу від надання туристам послуг перевезення, яка йде на
де
інвестування розвитку сфери послуг перевезення.
22. Розвиненість транспортної системи, оцінена вартістю інвестиційних вкладень, грн.:
(22)
23. Привабливість сфери послуг, оцінена в грошовому еквіваленті, грн.:
(23)
24. Регулювання інвестицій:
num = [1;2;3]
25. Максимально можливий обсяг інвестиції на розвиток інфраструктури спортивного туризму,
грн./рік:
(24)
,
де МА – вектор, що містить набір річних об'ємів інвестицій, відповідний різним сценаріям
розвитку спортивного туризму;
26. Розвиненість інфраструктури спортивного туризму:
(25)
27. Сукупний дохід від надання туристам набору туристичних послуг, грн.:
(26)
28. Відрахування до державного бюджету, грн./рік:
,

(27)

– частка сукупного доходу, що відраховується до державного бюджету.
де
29. Державний бюджет, грн.:
(28)
Отримання результатів моделювання відповідно до рівнянь, що наведені вище, є досить
складним процесом. Тому було застосовано відповідне програмне забезпечення. Чисельні
експерименти з моделлю отримані за допомогою прикладного пакету імітаційного моделювання
Powersim Studio 7.0 Express. Результати визначили істотну чутливість розвитку спортивного туризму
до основних чинників, що впливають на розвиток загальних туристичних послуг. Крок моделювання
дорівнює 1 року, період моделювання дорівнює 10 рокам. Значення коефіцієнтів моделі представлені
в табл. 2. Залежно від обраного варіанту розвитку, спостерігаємо різні частки спортивного туризму в
загальному обсязі туристичних послуг при різних варіантах інвестування.
Розроблена програма розрахунків відповідних інвестиційних вкладень в розвиток спортивного
туризму, залежить від вхідних даних, які визначаються змінною, що характеризує обсяг річних
інвестиції на розвиток інфраструктури спортивного туризму, одержуємо відповідний сценарій
розвитку спортивного туризму. З врахуванням масиву даних, ці вкладення дорівнюють відповідно до
сформованих сценаріїв: №1=0 грн., №2=30 000 грн., №3= 200 000 грн.
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УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
Таблиця 2
Ініціалізація параметрів імітаційної моделі прогнозування розвитку активного спортивного
туризму
Параметри
kERR = 0,1
kERP = 0,1
kERZ = 0,2
kERV = 0,6
KE(t0) = 400
DE = 0,9
kSRR = 0,2
kSRP = 0,3
kSRZ = 0,3
kSRV = 0,1

Од. виміру
безрозм.
безрозм.
безрозм.
безрозм.
чол
рік
безрозм.
безрозм.
безрозм.
безрозм.

kSRS = 0,1

безрозм.

KS(t0) = 450
DS = 0,5
kORR = 0,5
kORP = 0,2
kORZ = 0,3
kORV = 0,1
KO(t0) = 550
DO = 1
kDR = 100

чол
рік
безрозм.
безрозм.
безрозм.
безрозм.
чол
год
грн./чол.

IDR = 0,3

безрозм.

kDP= 145

грн./чол.

IDP = 0,4

безрозм.

kDZ = 135

грн./чол.

IDZ = 0,4

безрозм.

kDV = 124

грн./чол.

IDV = 0,2

безрозм.

МА =
[0; 30000;200000]
num = [1;2;3]
KDY = 0,2

грн.
безрозм.
безрозм.

Опис
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг розваг для АСТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг розміщення для АСТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг харчування для АСТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг перевезення для АСТ
початкове значення кількості тимчасово перебуваючих АСТ
середня тривалість тимчасового перебування АСТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг розваг для ПСТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг розміщення для ПСТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг харчування для ПСТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг перевезення для ПСТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості інфраструктури спортивного туризму
для ПСТ
початкове значення кількості тимчасово перебуваючих ПСТ
середня тривалість тимчасового перебування ПСТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг розваг для ЗТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг розміщення для ЗТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг харчування для ЗТ
коефіцієнт, що визначає ступінь важливості послуг перевезення для ЗТ
початкове значення кількості тимчасово перебуваючих ЗТ
середня тривалість тимчасового перебування ЗТ
кількість грошей, які витрачає середньостатистичний турист на послуги розваг
частка сукупного доходу від надання туристам послуг розваг, яка йде на
інвестування розвитку сфери послуг розваг
кількість грошей, які витрачає середньостатистичний турист на послуги розміщення
частка сукупного доходу від надання туристам послуг розміщення, яка йде на
інвестування розвитку сфери послуг розміщення
кількість грошей, які витрачає середньостатистичний турист на послуги харчування
частка сукупного доходу від надання туристам послуг харчування, яка йде на
інвестування розвитку сфери послуг харчування
кількість грошей, які витрачає середньостатистичний турист на послуги перевезення
частка сукупного доходу від надання туристам послуг перевезення, яка йде на
інвестування розвитку сфери послуг перевезення
вектор, що містить набір річних об'ємів інвестицій, відповідний різним сценаріям
розвитку спортивного туризму
номер сценарію розвитку спортивного туризму
частка сукупного доходу, що відраховується до державного бюджету

Розроблена модель дозволяє проводити імітаційне моделювання процесу розвитку сфери
спортивного туризму, та знайти резерви прискорення цього розвитку. Запропонований підхід і
отримані результати переконливо доводять необхідність перегляду програми розвитку сфери
туристичного бізнесу та дозволяють визначити, які саме напрямки можна вважати найбільш
перспективними. Перспективами подальшого дослідження є аналіз впливу обсягу річних інвестиції
на розвиток спортивного туризму та туристичного бізнесу в цілому.
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