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СУЧАСНИЙ СТАН МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ (ОГЛЯД)
Актуальність дослідження
Туризм є однією з най потужніших, високоприбуткових галузей
багатьох країн світу. У сфері туризму задіяні понад 250 млн. осіб. Це складає
10% всіх працівників світу. На долю туризму припадає 7% від загальної
кількості інвестицій, 11% світових витрат, 5% всіх податкових надходжень і
третина світової торгівлі послугами [1]. Туризм впливає на такі ключові
сектори господарства, як транспорт і зв’язок, торгівля, будівництво, сільське
господарство, виробництво товарів народного споживання тощо, а також
виступає як каталізатор соціально-економічного розвитку. За прогнозами
спеціалістів ХХІ століття має стати віком туризму.
Функціонування

туристичної

галузі

є

надзвичайно

складним

процесом, де задіяні сили різної природи. Для оптимального керування
складними системами необхідно використовувати математичний апарат.
Зрозуміло, що неможливо однією математичною моделлю описати всі
функціональні процеси. Нині розроблено велику кількість математичних
моделей та методів, що дозволяють оптимізувати функціонування та
розв’язувати задачі складових компонентів туристичної сфери.
Для розв’язання зазначених задач на практиці використовується
математичний апарат з різних галузей математики. Зокрема: методи
геоінформаційного подання й опрацювання інформації, системний аналіз,
математичні

фрактали

і

фрактальна

розмірність,

клітинні

автомати,

кластерний аналіз, адитивні та мультиплікативні моделі, методи економетрії,
теорія ігор, метод аналізу ієрархій, імітаційне моделювання, статистичні
методи, фізико-математичні моделі, ґравітаційні моделі, диференціальні

моделі,

нечітка

логіка,

нейронні

мережі,

оптимізаційні

моделі,

термодинамічні моделі.
Мета

дослідження:

узагальнити

методи

математичного

моделювання, що використовуються в світовій практиці при прийнятті
рішень в туристичній галузі.
Аналіз літературних джерел, показав, що найбільша доля наукових
досліджень припадає на оглядові праці [2-12]. У цих роботах здійснюється
якісний аналіз перспектив розвитку туристичної галузі, можливості й
аплікації інформаційних систем. Як правило, такі роботи стосуються задач,
які складно формалізуються і складні для застосування математичних
методів.
Вхідними параметрами більшості математичних моделей є дані,
пов’язані з ландшафтом, інфраструктурою, урбанізацією тощо. Крім того,
основні результати подаються як прошарок ГІС. Це зумовлює високу
популярність геоінформаційних систем при моделюванні туризму [13-17].
Як було показано вище, туристична галузь є складною та відкритою
системою.

Для

опису

використовуються
підкріплюється

та

методи

значною

моделювання
системного

кількістю

таких

аналізу.

робіт,

в

яких

систем
Це

широко

твердження

використовується

відповідний апарат [2, 18-22].
Відсутність чіткого методологічного підходу до моделювання
складних процесів у туристичній галузі приводить до того, що багато
науковців використовують прості лінійні методи для їх математичного опису.
Як

правило

адитивні

та

мультиплікативні

моделі

характеризуються

невисоким ступенем адекватності та точності. Однак вони використовуються
на рівні з методами системного аналізу та ГІС [7, 23-28].
Використання в моделях якісних показників і показників з різними
ймовірнісними

розподілами

унеможливлює

використання

класичного

математичного апарату. Імітаційні моделі дозволяють програти в часі різні
аспекти функціонування складних систем [29]. Як відомо, аналогічні

експерименти на реальних об’єктах можуть привести до незворотних
негативних наслідків. На сьогодні переважна більшість туристичних фірм не
використовує методів імітаційного моделювання. До останнього часу це було
виправдано низьким рівнем конкуренції. Однак в умовах конкуренції все
більше підприємств намагаються застосовувати наукові методи моделювання
для імітації та оптимізації функціонування різних аспектів діяльності фірм.
Імітаційне моделювання використовується для моделювання рекреаційних
потоків туристичних систем, оптимізації функціонування туристичних фірм
[30], моделювання інвестиційних потоків і визначення рівня дивідендів,
моделювання впливу якісних показників (наприклад, зміна законодавства) на
грошові та тіньові потоки туристичної фірми [31], моделювання процесів
взаємодії людина-довкілля.
Як було зауважено вище, прийняття рішень у туристичній галузі
залежить від якісних вхідних параметрів і базується на попередньому досвіді
функціонування або досвіді експертів. Такий клас задач розв’язується
методами SoftComputing, зокрема за допомогою математичного апарату
нейромереж і нечіткої логіки [32-37]. Для таких методів необхідно мати
великі бази знань. Нині цей апарат використовується в широкому спектрі
задач, зокрема визначенні оптимального переліку та якості послуг, виборі
оптимального відпочинку рекреанта за допомогою нечітких запитів,
визначенні стану розвитку реґіонів, визначенні ризиків, оціненні потенціалу
територій, прогнозуванню попиту, моделюванні інвестиційної привабливості
територій [34], визначенні атрактивності територій із врахуванням сезонності
[35] тощо.
Одним з передових напрямів наукових досліджень складних систем є
фрактальний аналіз. Фрактали присутні всюди в нашому світі і відіграють
істотну роль, у тому числі, і в структурі урбанізованих систем і часових
рядах, які локально випадкові, але ґлобально детерміновані. На практиці
використовуються як математичні стохастичні фрактали, так і фізичні,
отримані апаратом клітинних автоматів. Вченими використовуються методи

фрактального аналізу для моделювання просторових урбанізованих систем,
взаємодії

людина-природа,

оптимізації

транспортних

сполучень,

моделюванні екології [17, 20, 40-43].
Невисокої популярності в туристичні галузі набув кластерний аналіз.
В основному він використовується для визначення сеґментів і потреб
рекреантів, набору послуг і сеґментації природних ресурсів [44-46]. У деяких
роботах методи сеґментації є, як частиною методики. Зокрема у статті [46]
метод опорних векторів використовувався для визначення ймовірності
урбанізації території, що є частиною Cellular Urban Model.
Класичні математичні економетричні методи [47, 48], як правило,
характеризуються складністю математики та відсутньою методологією
отримання вхідних параметрів моделі. Вони спрямовані на вирішення
окремої ідеальної ситуації, яка в реальності рідко трапляється. Тому такі
методи не є поширеними на практиці.
Нині найбільш популярними в соціальних сферах є методи
математичної статистики, які дозволяють отримати макропоказники розвитку
реґіонів і галузі загалом. Однак, як відомо [49], ці методи відсіюють
приховані залежності і є непридатними для моделювання малих і
новостворених туристично-рекреаційних комплексів (ТРК). Оптимальне їх
використання в державних органах, ТРК та інвесторами для отримання
загального стану галузі та якісного аналізу перспектив розвитку.
Оптимізаційні моделі є одними з найбільш необхідних при прийнятті
рішень. Такі моделі містять цільову функцію, змінні рішення й обмеження. У
багатьох випадках змінні рішення в туристичній галузі є якісними
величинами. Зокрема: вподобання рекреанта, психологічні та фізичні
характеристики об’єктів, платоспроможність, атрактивність території. Такі
величини описуються апаратом нечіткої логіки. А, отже, і цільова функція, як
правило, є нелінійною. Це, своєю чергою приводить до появи локальних
екстремумів в області Парето. Як оптимізаційні методи для таких задач
доцільно

використовувати

генетичні

алгоритми

[50].

У

багатьох

оптимізаційних

задачах

обмеження

визначаються

через

статистичні

показники всіх об’єктів туристичної сфери. Зокрема: рекреаційні потоки,
навантаження на територію тощо. Відсутність швидкого та легкого доступу
до

будь-якої

інформації

з

туристичної

сфери

робить

ці

методи

неефективними. Як показав аналіз, оптимізаційні методи були використані
лише в одній роботі, пов’язаній з моделюванням туризму.
Сьогодні з’являється все більше робіт, які використовують нові
нетрадиційні методи при прийнятті чи оптимізації рішень. Зокрема у статті
[51] пропонується новий тип мережі, що використовує туристичні потоки
замість дротів (чи інших засобів зв’язку) для обміну пакетами інформації між
пристроями. Це новий тип мережевої інфраструктури має ряд переваг, таких,
як низька вартість і масштабованість, а також відкриває дорогу для
численних нових видів сценаріїв застосування.
Останнім часом великої популярності набувають фізичні моделі [52,
53]. Основною ідеєю цих моделей є пошук аналогій у функціонуванні
соціально-економічних систем та фізичних об’єктів. До таких моделей можна
віднести ґравітаційні моделі [54], моделі Ізінга [55, 56], термодинамічні
моделі [57], моделі фрактального росту [58], клітинні апарати [59],
молекулярну динаміку [60], квантову економіку [61] тощо. Особливістю цих
моделей є те, що вхідні параметри являють собою фундаментальні
властивості об’єктів. Деякі з них визначаються за допомогою апарату
нечіткої логіки. Інші являють собою кількісні величини, які можна отримати
з довідників або статистичних розрахунків. До останніх можна віднести
інформацію з ГІС (полілінії доріг, координати об’єктів, характеристики
рельєфу). Знання фундаментальних властивостей та методології перенесення
фізичних

законів

на

об’єкт

дослідження

дозволяє

прогнозувати,

оптимізовувати та приймати рішення в складних системах, зокрема при
визначенні потоків рекреантів [61], моделюванні геометрії розвитку
інфраструктури реґіонів [57], моделюванні самоорганізації систем [62],
визначенні інвестиційних і грошових потоків систем різного рівня [61, 63,

64], визначенні макропоказників системи з використанням квантових
елементарних станів системи [62].
Зазначимо, що туризм в українській науці відноситься до галузі
економічних

наук.

Тому

більшість

досліджень

має

якісний

та

узагальнювальний характер [65]. Із математичного апарату найбільш
вживаним у них є методи маркетинґового дослідження, оптимізаційні та
лінійні моделі [66].
Узагальнюючи вищевказане, можна констатувати, що математичні
методи та моделі застосовуються для розв’язування таких класів задач в
туризмі:
задачі визначення потреб туриста – визначення потреб рекреантів,
оптимізація

пошуку

інформації,

створення

інформаційних

систем

і

туристичних гідів;
задачі керування суб’єктами туристичної діяльності – визначення
переліку

послуг,

оптимізація

функціонування,

визначення

ризиків,

планування персоналом, створення інформаційних систем;
задачі збереження природних та історико-культурних ресурсів –
визначення потенціалу територій, задачі екології, збереження флори та
фауни,

радіаційний

захист,

кадастр

та

оцінка

ресурсів,

створення

інформаційних систем;
задачі взаємодії людина – природа – вплив таких факторів, як чистота
повітря,

популяцій

живих

тварин,

якості

води,

вірусних

інфекцій,

каменепадів, вулканізму та клімату на туристичні потоки, створення
інформаційних систем;
задачі взаємодії турист – суб’єкт туристичної діяльності –
оптимізація якості послуг, прогнозування попиту, оптимізація повітряного й
автомобільного транспорту, використання Internetу у туризмі, оптимізація
набору послуг, оптимізація розташування, прогнозування повторного
відпочинку рекреанта;

задачі взаємодії суб’єктів туристичної діяльності – природа – зміни
клімату, вплив людської діяльності на стихійні лиха, просторовий розподіл
повеней, осушення боліт, опріснення води, урбанізація території та розвиток
міст, моделювання ландшафту, вплив вирубування лісів на екологію, вплив
транспортних мереж на екологію, перетворення природних ресурсів і
відходів в енергоносії, взаємодія природа-інфраструктура;
задачі взаємодії турист – туристична фірма – природа – поширення
нафтових плям, забруднення територій важкими металами, створення
екоостровів,

взаємодія

природа-людина-інфраструктура

та

створення

інформаційних систем;
задачі визначення впливу держави на туризм – визначення
конкурентноздатності реґіонів, визначення впливу податкового тиску на
туристичні потоки, визначення стратегій розвитку, задачі прогнозування,
визначення якості функціонування держслужб, визначення перспектив
розвитку, законодавча база, розроблення та впровадження систем підтримки
прийняття рішень, створення інформаційних систем;
задачі оптимізації роботи туристичних аґентств – оптимізація
вибору відпочинку, створення інформаційних систем.
Вищезазначені класи задач зручно зобразити у вигляді діаграми Вена
(рис. 1). Позначимо множину потреб окремого рекреанта

(R ),

множину

послуг суб’єкта діяльності (F ) і множину природних ресурсів та історикокультурної спадщини конкретної географічної точки (N ) у вигляді кіл. Це
дозволяє структурно зобразити взаємодію компонентів туристичної сфери.
Перетин R ∩ N визначає множину задоволених потреб рекреанта при
відвідуванні

природного

чи

історико-культурного

об’єкту.

Яскравим

прикладом є так званий «дикий» туризм, при якому рекреант задовольняє
свої потреби суто від природних ресурсів чи історико-культурної спадщини.
Наприклад, похід з наметом в гори, сплавляння на власному каяці чи
катамарані гірською річкою, відвідування руїн замку тощо. Фактично такий
перетин окреслює коло задач, складовими якого є «задачі взаємодії людина –

Послуги
фірми
(F )
(R ∩ F )
(F ∩N)
(R∩F∩N)

Потреби
рекреанта
(R)
(R∩ N)

Природні та
історикокультурні
ресурси
(N )

Держава

Рис.1. Взаємодія компонентів туристичної галузі.
природа». Із попереднього аналізу стає зрозумілим, що не зважаючи на
різноманіття різних задач, що вже є розв’язаними, перетин R ∩ N містить
великий клас об’єктів для моделювання, що потребують дослідження.
Перетин R ∩ F визначає множину задоволених потреб рекреанта від
послуг, що надаються суб’єктами туристичної діяльності. Прикладом може
служити ночівля в готелі, споживання їжі, гра в боулінґ чи більярд, купівля
виробів народних майстрів тощо. Для збільшення потужності перетину
розв’язується клас «задач взаємодії турист – суб’єкт туристичної діяльності».
Перелік створених послуг, що можливий тільки завдяки природним
чи історико-культурним ресурсам визначається множиною F ∩ N . До таких
послуг можна віднести гірськолижне витягування, лікування мінеральними
джерелами та грязями, відтворення середньовічних поєдинків у фортецях
тощо. Задачі, що розв’язуються в рамках такого перетину відносяться до
класу «задач взаємодії суб’єктів туристичної діяльності – природа».

Множина

R∩F ∩N

окреслює

перелік

задоволених

потреб

рекреанта, які можуть бути надані фірмами при використанні природних
ресурсів

чи

історико-культурної

спадщини.

Наприклад,

екскурсія

пам’ятниками історико-культурної спадщини, катання на гірських лижах чи
сноуборді, лікування в санаторії тощо. У рамках такого перетину
розв’язуються «задачі взаємодії турист – туристична фірма – природа».
Функціонування туристичної галузі реґламентується правовим полем
держави. Вона, своєю чергою, чинить «тиск» на всі три множини. Залежно
від множини, прояви «тиску» будуть різними. Зокрема економічний стан
держави, рівень зарплат та міждержавних взаємин безпосередньо впливає на
множину потреб рекреанта. Погіршення економічного стану призводить до
того, що рекреанти відмовляються від сервісних послуг, залишаючи тільки
основні, або взагалі відмовляючи собі у відпочинку. Податковий та
законодавчий тиск безпосередньо впливає на перелік послуг, що надаються
суб’єктами туристичної діяльності, та на тіньовий оборот. Використання
територій, дозвільні акти, покращення інфраструктури та доріг є фактором
впливу держави на множину N . Збільшення «тиску» держави приводить до
зменшення

потужності

множин.

Відповідно,

рекреанти

менше

використовують послуг, а це, своєю чергою, призводить до зменшення
бюджетних надходжень. Ці процеси змушують зменшувати державний
«тиск» і є аналогом внутрішнього тиску множин R, N ,F .
У схемі, зображеній на рис.1, відсутній ще один «гравець»
туристичної сфери: туристичні аґентства. Ці суб’єкти туристичної діяльності
надають послуги потенційному туристу щодо правильного вибору місця
відпочинку (рис. 2). Як видно з рисунку туристичні аґентства містять
інформацію про множину послуг суб’єктів туристичної діяльності, з якими
вони співпрацюють, а також інформацію про природні та історико-культурні
ресурси, якими можуть скористатися рекреанти під час відпочинку. Крім
цього, обов’язковою є інформація про фактори «тиску» держави, в якій
функціонує туристична фірма. Один з можливих видів прийняття рішення

Варіант n

Di
Fi

Ni

Варіант 3
Варіант 2
Варіант 1

R

N1

F1

D1
R

Туристичне
аґентство

БД

Рис. 2. Структурна модель функціонування туристичних аґентств, де:
R – множина потреб рекреанта, Fi – множина послуг i -го суб’єкта
туристичної діяльності, N i – множина природних та історикокультурних ресурсів, якими можна скористатися при відпочинку на
i -му суб’єкті туристичної діяльності, Di – множина факторів
«тиску» країни, де функціонує i -й суб’єкт туристичної діяльності.
про відпочинок здійснюється таким чином. Туристичне аґентство формує
множину потреб рекреанта, який звернувся до них. Далі аналізуються
можливі види відпочинку. Критерієм задоволення потреб туриста може
служити потужність множини R ∩ F ∩ N . Ця величина може виступати
рівнем релевантності. Під кінець аналізу рекреантові пропонуються варіанти
відпочинку

з

найвищим

показником

релевантності.

Якість

послуги

туристичного аґентства залежить від розміру бази даних, правил формування
множин та алгоритму розрахунку релевантності.
На

практиці

прийняття

рішення

туристичними

аґентствами

відбувається інтуїтивно, а визначення показника релевантності залежить, в
основному,

від

особистих

інтересів

менеджера,

неоптимального задоволення потреб рекреанта.

що

приводить

до

Висновки
Отже у результаті огляду літературних джерел виділено та
проаналізовано множину задач, що розв’язуються в туристичній галузі за
останні роки в світовій науці. Узагальнено та класифіковано типи
математичних моделей, які використовуються в туризмі.
Виділені основні компоненти туристичної системи та проаналізовані
задачі, що стосуються кожного з них, а також задачі, що виникають як
наслідок взаємодії таких компонентів. Вперше за допомогою діаграм Вена
структурно

відображено

взаємодію

між

основними

компонентами

туристичної галузі.
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