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Програмний комплекс визначення рекреацiйної привабливостi
територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць з використанням
нечiткої логiки
В роботi запропонована унiверсальна програмно-алгоритмiчна модель розрахунку сезонного комплексного показника рекреацiйної привабливостi для довiльних адмiнiстративно-територiальних одиниць з використанням нечiткої логiки [1]. Апробацiя моделi
виконувалась для областей Карпатського регiону. Створений програмно-алгоритмiчний
комплекс дозволяє визначити найбiльш перспективнi для розвитку туристичного бiзнесу райони, а також прогнозувати, коли протягом року можна очiкувати найбiльшi
фiнансовi надходження вiд туристичних пiдприємств.
Рекреацiйна привабливiсть вiдображає рiвень привабливостi даної територiї для туристiв та вiдпочиваючих. Що, в свою чергу, свiдчить про її перспективнiсть для органiзацiї та розвитку певного туристичного бiзнесу. Тобто, чим бiльше значення цього
показника, тим бiльше шансiв у iнвестора заробити тут на рекреацiйних ресурсах. Тому, показник рекреацiйної атрактивностi може служити iндикатором iнвестицiйної привабливостi територiї. В роботi [2] показано переваги нечiткого моделювання над класичними методами саме в задачах обчислення показника рекреацiйної привабливостi
територiї.
В роботi [3] визначалась рекреацiйна привабливiсть невеликих територiй, площею до
39 км2 . Це давало можливiсть локалiзувати значення та оцiнки вхiдних параметрiв.
Крiм того, компактнiсть територiй, що оцiнювались, дозволяла якомога точнiше вказати мiсця, перспективнi для органiзацiї i ведення туристично-рекреацiйної дiяльностi.
Проте територiї такого розмiру є занадто малими, щоб суттєво впливати на статистичнi
показники та фiгурувати в державних та регiональних бюджетних планах, програмах
економiчного розвитку регiонiв та iн. Замалими вони є i для iнвестицiй з боку держави та великого бiзнесу. Отже, є потреба оцiнити рекреацiйну привабливiсть не тiльки
конкретної мiсцевостi, але й великих територiальних одиниць, таких як областi або їх
райони.
Основними критерiями оцiнки рекреацiйної привабливостi адмiнiстративно-територiальної одиницi є: загальний рiвень привабливостi цiєї територiї та доля привабливостi територiальної одиницi в рекреацiйнiй привабливостi вищої за рiвнем iєрархiї
адмiнiстративно-територiальної одиницi.
Оцiнка рекреацiйної привабливостi територiальних одиниць допоможе iнвесторам та
органам мiсцевої влади бiльш ефективно розподiляти iнвестицiйнi потоки в областi,
регiонi, країнi в цiлому.
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