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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

У статті проаналізовано динаміку руху туристичних потоків Закарпатської області. Визначено основні 

фактори, що впливають на розвиток туристичної сфери. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу 

проведено оцінку впливу економічних показників на величину виїзного туристичного потоку регіону. Обрано 

найбільш вагомі чинники та запропоновано низку економетричних моделей, що характеризують ці 

залежності, проведено їх аналіз. 
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детермінації. 
 

Постановка проблеми. Туризм є важливою 

галуззю розвитку регіонів України, оскільки він 

сприяє підвищенню якості життя населення, 

розвитку малого і середнього бізнесу в сфері 

туризму, розв’язанню проблем охорони навко-

лишнього середовища, значному внеску коштів у 

місцеві бюджети. 

Відповідно до статистичних досліджень, од-

ним із найважливіших показників, що відобра-

жає кількісні та якісні тенденції розвитку туриз-

му, є кількість прибуттів (приїздів), тобто кіль-

кість зареєстрованих туристів, що прибули в ту 

чи іншу країну (вибули з неї) за певний 

проміжок часу. Відповідно, статистика прибуттів 

(вибуттів) є базовою для відображення тури-

стичних потоків між країнами, регіонами. 

На структуру, характер, тривалість туристич-

ного потоку впливають різноманітні фактори, які 

можна поділити на зовнішні (демографічні, 

соціальні, економічні, міжнародні, культурні та 

науково-технічний прогрес) і внутрішні (ресурс-

но-рекреаційна привабливість, соціальна до-

ступність регіону, інформаційна доступність 

регіону, безпека регіону та інші). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомі напрацювання у вивченні руху туристич-

них потоків здійснили такі вітчизняні вчені, як 

Р.Балашова, Л.Івченко [1]; Н.Ф. Габчак [2]; 

Г.Кармелюк [4]; О.О. Колесник [5] та інші. 

Більшість наукових праць, присвячених до-

слідженню ринку туристичних послуг, містять 

описовий характер. Тому оцінка впливу 

зовнішніх факторів на функціонування і розви-

ток туризму окремого регіону та побудова еко-

нометричних моделей, які характеризують дані 

залежності, є актуальними. 
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     Формулювання цілей статті. Метою статті є 

дослідження впливу зовнішніх факторів на тури-

стичні потоки Закарпатської області з викори-

станням методів економіко-математичного мо-

делювання. Для досягнення мети визначені такі 

завдання: 

- проаналізувати стан туристичної сфери За-

карпаття і виявити основні закономірності її ро-

звитку; 

- дослідити вплив економічних факторів на ве-

личину виїзного туристичного потоку; 

- застосувати кореляційно-регресійний аналіз 

для побудови економетричних моделей залежно-

стей туристичних потоків від економічних показ-

ників з метою їх прогнозування в умовах стабіль-

ного розвитку економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Закарпаття є одним з найбільш привабливих і пер-

спективних регіонів з точки зору розвитку туризму 

в Україні, адже область межує з чотирма цен-

тральноєвропейськими державами – Угорщиною, 

Польщею, Румунією і Словаччиною. Саме 

унікальне геополітичне та географічне розташу-

вання, багатий природно-ресурсний потенціал, 

самобутня історія і культура багатонаціональних 

народів краю, розгалужена мережа туристично-

рекреаційних, санаторно-курортних, готельних 

закладів створюють сприятливі умови для відпо-

чинку та оздоровлення. 

Важливим етапом проведення економіко-

статистичного дослідження є прогнозування 

тенденцій розвитку певного процесу чи явища, 

що має масовий характер. Прогнозування можна 

здійснювати за допомогою таких методів, як: 

економіко-математичне моделювання (викори-

стання регресійних моделей); метод ковзної се-

редньої; метод експоненціального згладжування; 

метод середньорічного темпу росту; екстрапо-

ляція на основі часових рядів. 

Формуючи прогнози за допомогою екстрапо-

ляції звичайно виходять із тенденцій зміни тих 
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або інших кількісних характеристик об’єкта, що 

складаються статистично. Екстраполяційний 

метод базується на тому, що тенденція розвитку 

рядів динаміки зберігає свою силу і напрям дії 

протягом всього прогнозованого періоду. Вибір 

функціонального виду тренду залежить від ха-

рактеру динаміки. В екстраполяційних прогно-

зах важливим є не стільки передбачення кон-

кретних значень досліджуваного параметра у 

наступному періоді, скільки своєчасне фіксуван-

ня об’єктивно намічених зрушень, які лежать у 

зародку назріваючих тенденцій. 

Особливістю методу екстраполяції на основі 

ковзної середньої є те, що рівень показників, 

який знаходиться ближче до прогнозованого 

періоду, чинить більший вплив на значення про-

гнозованих показників, порівняно з віддаленими 

періодами. Перевага методу ковзної середньої 

полягає у тому, що на значення прогнозованих 

показників впливають тією чи іншою мірою усі 

дані передісторії, в той час, коли значення се-

редньорічного коефіцієнта росту визначається 

тільки крайніми величинами динамічного ряду. 

Економічне реформування й значний рівень 

конкуренції у секторі туризму зумовили необ-

хідність розробки економіко-математичних мо-

делей, що враховують особливості туристичного 

ринку, процеси реінвестування і реконструкції 

об’єктів та інші чинники для збалансованого 

розвитку високоефективної і конкурентоспро-

можної туристичної індустрії. 

Саме тому серед усієї сукупності моделей 

найбільш доцільним є використання кореляційно-

регресійних, які дозволять встановити та поясни-

ти характер взаємозв’язків у розвитку явищ на 

туристичному ринку. Оскільки обсяг туристично

го потоку є синтетичним показником, рівень яко-

го зумовлений дією багатьох факторів, то в 

аналізі доцільніше використовувати не прості 

двофакторні моделі, а багатофакторні коре-

ляційно-регресійні моделі, які дають змогу вив-

чити відразу вплив кількох факторів. 

Побудові багатофакторних кореляційно-

регресійних моделей залежності кількості ту-

ристів від різних факторів повинен передувати 

теоретичний якісний аналіз, на основі якого, з 

огляду на цілі й завдання дослідження, відбира-

ються для вивчення фактори, що визначають 

обсяг туристичного потоку. 

Однією з основних умов формулювання мо-

делі та відбору до неї факторів є наявність при-

чинного зв’язку останніх з результативною озна-

кою (кількістю туристів) [5]. 

Якщо проаналізувати туристичні потоки За-

карпатської області за період 2001–2015 рр., то 

можна побачити тенденцію, що до світової 

кризи 2008 року потік туристів до краю 

стрімко зростав (рис. 1). У структурі 

туристичних потоків переважав внутрішній 

туризм, що є позитивним явищем з точки зору 

впливу на регіональний розвиток. З динаміки 

видно, що спад потоку як внутрішніх туристів, 

так й іноземних громадян припадає на 2009 

рік. В останні роки туристичні потоки в 

Закарпатті значно скоротилися. У 2013 році 

загальна кількість туристів, які обслуго-

вувалися суб’єктами туристичної діяльності, в 

порівнянні з 2008 р. зменшилася майже вчетве-

ро, іноземних туристів – приблизно у 21 раз, 

внутрішніх туристів  – у 8,3 раза. У 2014-2015 

рр. в’їзний потік туристів продовжував при-

гнічувати своїм колосальним спадом. 

 
Рис 1. Динаміка туристичних потоків Закарпатської області (2001–2015 рр.) [3] 
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Натомість кількість туристів-громадян 

України, які виїжджали за кордон у 2013 році у 

порівнянні з 2008 р. майже однакова, а з 2011 р. 

– збільшилася на 20 %. Зменшилося на 83 % 

число осіб, яким було надано екскурсійні послу-

ги. Протягом 2014-2015 рр. спостерігаласяся 

велика перевага громадян, які виїжджали за кор-

дон. 

Причин для значного зменшення загальної 

кількості туристів, які обслуговувалися 

суб’єктами туристичної діяльності регіону, може 

бути безліч, але серед них можна виділити зни-

ження індексу сприятливого середовища для 

ведення бізнесу та погіршення стану економіки, 

а останнім часом і через військовий конфлікт на 

сході країни. 

Нами досліджено вплив різних факторів на 

величину туристичних потоків Закарпатської 

області. Із використанням кореляційно-

регресійного аналізу побудовано низку еконо-

метричних моделей залежностей виїзного тури-

стичного потоку від макроекономічних показників, 

а саме: доходів населення, середньомісячної 

заробітної плати та рівня безробіття. Для 

розрахунків була використана програма MS Excel. 

Росте довіра вітчизняних споживачів турпро-

дукту до суб’єктів туристичної діяльності. Це 

можна описати лінійною економетричною мо-

деллю залежності кількості туристів (Y), яких 

обслуговували суб’єкти туристичної діяльності 

Закарпаття від кількості внутрішніх туристів (X): 

Y= 1,253·X + 9646. 

Вихідні ряди динаміки цих показників охо-

плюють 2001–2015 роки [3]. Коефіцієнт де-

термінації (R
2
) становить 0,991, який показує, що 

на 99,1 % варіація залежної змінної Y пояснюється 

за рахунок незалежної змінної X. Коефіцієнт 

множинної кореляції 0,995 свідчить про дуже 

сильний (тісний) зв'язок між показниками. 

Історично склалося, що в Україні розрахунко-

вою вільно конвертованою валютою в основному 

виступає долар США. Тому між кількістю україн-

ських туристів, що виїжджають за кордон, і дохо-

дами населення області та середньомісячною за-

робітною платою, вираженими в доларах, просте-

жується більша кореляція. Результати дослідження 

свідчать про те, що кількість туристів, які 

виїжджають за кордон (Y) зростає із збільшенням 

доходів населення (X). Для статистичних даних за 

2004 – 2015 рр. запропоновано лінійну економет-

ричну модель: 

Y= 2,567·X + 3871; R
2
=0,828. 

Використання статистичного критерію Фішера 

вказує на адекватність цієї моделі. Як бачимо з 

моделі, збільшення доходів всього населення на 10 

млн дол. призводило б до додаткової появи 25 

туристів, що виїжджають за кордон. 

Потік туристів, які виїжджали за кордон  (Y),  

залежно від середньомісячної зарплати в доларах 

(X), можна подати наступною кореляційно-

регресійною моделлю: 

Y= 31,512·X + 3284; R
2
=0,872. 

Аналіз цієї моделі показує, що збільшення се-

редньомісячної зарплати на 1 долар США збіль-

шує кількість туристів, що виїжджають за кор-

дон на 31 особу. 

Зростання рівня безробіття призводить до 

зменшення величини виїзного туристичного 

потоку. Це відображено у такій економетричній 

моделі: 

Y= -391,46·X + 13251. 

Коефіцієнт детермінації R
2
=0,446, він свід-

чить про найслабший зв'язок між показниками. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Дослідження дають змогу зробити 

висновок про те, що економіко-математичне мо-

делювання є атрибутом системи управління ту-

ризмом, а на основі його активного застосування 

у статистичному аналізі ринку туристичних по-

слуг можна запровадити ефективні управлінські 

рішення. Розроблені економетричні моделі на 

основі кореляційно-регресійного аналізу можуть 

мати практичне застосування у прогнозуванні 

туристичних потоків залежно від факторів, що 

на них впливають в умовах стабільного розвитку 

економіки. Подальші дослідження необхідно 

пов’язати з визначенням трендових моделей, які 

описуватимуть сучасні тенденції розвитку 

основних параметрів ринку туристичних послуг 

регіону і дозволятимуть здійснити 

прогнозування попиту, пропозиції та зба-

лансованості ринку. 
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