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МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
РЕКРЕАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
У роботі представлені дослідження, що ґрунтуються на побудові економіко-математичної моделі, яка на відміну від

існуючих моделей враховує, що курортно-рекреаційних послуги об’єкту рекреації можуть надаватися незалежно від
номера, придбаного споживачем рекреаційних послуг.
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ВСТУП
Курортно-рекреаційна сфера за останні два десятиліття у світі показала, що вона є однією з

найбільш стабільних галузей народного господарства, навіть у період різного роду світових і ре-
гіональних криз. Україна має сприятливе територіальне розташування й всі фактори для ефектив-
ного розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфери.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Туристичний та курортно-рекреаційний як напрямок у розвитку країни повинен стати пріори-

тетним. Тільки з прийняття цієї сфери як пріоритетного розвитку держава повинна визначитися
не тільки в прийнятті важливих законодавчих актів, але й повинна зробити все, щоб було повне
фінансування розроблених програм підтримки розвитку туристичної та курортно-рекреаційної
сфери в Україні. Національна курортно-рекреаційна сфера повинна розглядатися як одна з основ-
них бюджетоутворюючих складових, що сприятиме розвитку інноваційних процесів, створенню
нових курортно-рекреаційних продуктів і технологій.

У той же час на території України підприємства курортно-рекреаційної сфери стикаються з
великими труднощами у своїй діяльності, що с простежується в результатах їхньої господарської
діяльності: низькі коефіцієнти рентабельності продукції, наявність збитків, значний рівень со-
бівартості продукції та ін.

Одним зі шляхів виходу з поточної ситуації варто вважати використання в плануванні діяль-
ності господарюючого суб’єкта різного роду економіко-математичних моделей.

Метою статті є розробка рекомендацій з підвищення ефективності діяльності суб’єктів рекре-
аційної сфери шляхом застосування економіко-математичних моделей.

Ця мета буде розкрита шляхом рішення наступних завдань:
1. Аналізу існуючих моделей сучасних вчених по оптимізації діяльності рекреаційних суб’єктів.

Розробка моделі оптимізації надаваних курортно-оздоровчих послуг (процедур) суб’єктом рекреації.
2. Розробка рекомендацій з підвищення ефективності діяльності суб’єктів рекреаційної сфери.
РЕЗУЛЬТАТИ
Реформування національної економіки пов’язане з глибокими структурними перетвореннями

у всіх сферах суспільного життя, трансформацією господарського комплексу України, здійснен-
ням ефективної регіональної політики і т.д. Не менш важливим завданням залишається пошук
раціональних методів та способів активізації розвитку тих видів діяльності, для котрих існують
всі необхідні умови і які по своїй соціальній результативності та економічній віддачі можуть скласти
гідну конкуренцію традиційним галузям національного господарства. Серед таких своєрідних
«ядер росту» пріоритетне місце займає курортно-рекреаційна сфера.

Комплексний характер курортно-рекреаційної сфери, особливості її функціонування в сучас-
них економічних умовах, мобільна структура систем додаткових платних послуг, різноманітність
форм власності, активний характер протікання процесів спеціалізації, диверсифікації і монопо-
лізації, високий рівень конкуренції як на ринку рекреаційних послуг, так і з іншими галузями
регіональної економіки за отримання тих або інших видів ресурсів, попит, що стабільно збільшуєть-
ся, — всі ці і інші особливості сучасного регіонального курортно-рекреаційного комплексу ви-
значають необхідність вирішення проблеми обґрунтування раціональних заходів щодо його роз-
витку як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі [1].
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Курортно-рекреаційна сфера, як і інші галузі національної економіки в значній мірі піддається
впливу зовнішніх факторів. Високий рівень глобалізації економіки, що з’явився слідством стриб-
коподібного підвищення конкуренції на ринках туристичних і курортно-рекреаційних продуктів,
дефіцит фінансових, сировинних та інших ресурсів спричиняють необхідність участі курортно-
рекреаційних систем в інтеграційних процесах, які являють собою спільне використання потен-
ціалу з метою найбільш ефективного застосування ресурсів, збільшення прибутку, а також досяг-
нення довгострокових стратегічних цілей. Розглядаючи із цих позицій стан курортно-рекреацій-
ної сфери України, слід зазначити, що, незважаючи на наявність більших рекреаційних і бальне-
ологічних ресурсів для лікування й відпочинку населення, наявний ресурсний потенціал викори-
стовується недостатньо, а стан і результативність розвитку курортно-рекреаційного комплексу не

Таблиця 1. Внесок у ВВП туристичній галузі за 2006-2016 рр. по даним Все-
світньої туристичної організації *

Країни ВВП, 2006 р., % ВВП, 2010 р., % ВВП, 2016 р., %
Світовий ринок 3,6 3,63 3,7
ЄС 3,9 3,98 4,1
Росія 1,5 1,61 1,7
Україна 0,98 1,04 1,1

* [2]
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рортно-рекреаційних комплексів і організацій туристичної сфери, що все більшою мірою прояв-
ляється на тлі процесів глобалізації.

Одним з шляхів покращення такого положення є використання адекватних економіко-мате-
матичних моделей, що дозволяють оптимізувати діяльність курортно-рекреаційних суб’єктів
господарювання.

Існують різні моделі з оптимізації управління бізнесу суб’єктів рекреаційного бізнесу. Приміром
є модель Котляревського М. Б. і Захарченко П. В., що базується на наступних припущеннях [3]:

1. Економіка складається в цілому з окремих підсистем різних технологічних процесів. Так
само й санаторій або інший окремо взятий господарський суб’єкт складається з окремих взаєм-
них технологічних процесів.

2. На основі споживчих переваг формується попит на відповідні номери й надавані послуги,
що дає можливість визначити найбільш улюблених типів номерів, а так само можливість збільшен-
ня кількості номерів або комфортабельності номерів у санаторії.

3. Існують три гіпотетичних типи доходу споживачів санаторних послуг. Із чого формуються
можливості попиту на одномісні, двомісні або тримісні номери.

Таким чином, модель Котляревського М.Б. і Захарченко П.В. згідно формули (1) одержала вид
як сукупність різних видів продукції (надаваних номерів), цін даних послуг, які обмежуються
кількістю існуючих номерів і споживчих можливостей. Функція одержання прибутку від надава-
них різних видів послуг спрямована на максимізацію. Тим самим підприємство має можливість
контролювати залежно від ситуації кількість кожного виду номерів для максимізації прибутку.
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Ця модель не враховує того фактора, що процес надання послуг суб’єктами рекреаційного
бізнесу може приймати вид не рівномірного надання різного роду послуг, тобто споживач послуг
може проживати в більш дешевому номері, але користуватися всіма існуючими послугами, за
рахунок чого буде формуватися прибуток підприємства без зміни кількості різного роду номерів.

Якщо припустити, що не залежно від типу номера споживач послуг може придбати додаткові
послуги оздоровчо-курортного характеру, то відбудеться значне збільшення попиту на більш де-
шеві номери, якщо враховувати той факт, що дохід споживача відповідних послуг буде так само
градируватися на три види доходу.

При урахуванні даних припущень, складова частина запасів підприємства повинна збільшити-
ся на кількість продукції без урахування обраного типу номера у рекреаційному об’єкті. А так
само й витрати на трудові ресурси підприємства повинні зрости на чисельність трудових витрат
при збільшенні надаваного спектра послуг, що не є включені у вартість наданого номера.

Даний елемент буде обчислювати шляхом наступних припущень:
1. Прибуток від наданих послуг max)p...pp(p n21i  , тому що кожний суб’єкт господа-

рювання прагне в ході своєї діяльність максимізувати прибуток.
2. Плата за надані послуги повинні перевищувати їх собівартість і в той же час відповідати

конкурентноздатному рівню на даному ринку:
kn21i v)v...vv(v   і ii rv  .

3. Кількість запланованих запасів повинна збільшитися на суму min)r....rr(r n21i  , де ri —
собівартість наданої i-послуги не включеної у вартість путівки (номера), що обчислюється з необ-
хідних витрат, що надані, та різного роду курортно-оздоровчих послуг об’єктом рекреації. До
такого роду послуг можна віднести різного роду спа-процедури, масажі, нетрадиційну медицину
(глорефлексотерапію) та інші.

4. Кількість надаваних послуг у добу буде обмежено виробничими можливостями у вигляді
існуючих запасів, трудових ресурсів і приміщень (виробничих територій):

iiid S;L;Rn  ,
де Ri — кількість поточних виробничих запасів на відповідні послуги;

Li — кількість трудових ресурсів, які можна задіяти в добу по наданню послуг, що не входять
у вартість номера;

Si — наявність необхідних виробничих приміщень та території для надання відповідних послуг.
Таким чином, маємо наступну модель (див. формулу (2)):
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У ході проведеного аналізу та поточної ситуації в Україні, варто виділити наступні рекомен-
дації з підвищення ефективності діяльності суб’єктів рекреаційної сфери:

1. Розуміння того, що не існує універсальної моделі для кожного окремого унікального суб’єкта
рекреаційної сфери, дає необхідність підбора моделі для конкретного суб’єкта, що постійно необ-
хідно оптимізувати під зміни, що відбуваються на даному об’єкті та в навколишнім середовищі.

2. Використання в процесі планування майбутньої наповнюваності номерів і затребуваності
рекреаційних послуг різних моделей, особливо тих, які враховують різні політико-правові впливи
й зміни в країні, а не тільки економічні фактори, тому що в Україні існує значна залежність суб’єктів
господарювання від політичної ситуації.

3. Застосування при плануванні майбутньої діяльності суб’єкта господарювання автоматизо-
ваних економіко-математичних моделей з метою одержання необхідної інформації для управлін-
ського персоналу за короткий строк.

4. У ході планування та управління діяльності суб’єктів рекреації, орієнтація управлінського
персоналу повинна бути спрямована на рішення наступних проблем: розробка ефективної марке-
тингової політики підприємства, можливість автоматичного збору даних поточного стану госпо-
дарського об’єкта, аналіз ринкових змін попиту та пропозицій на різного роду туристичних і ку-
рортно-рекреаційних послуг і т.д.
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ВИСНОВКИ
Як висновки необхідно відзначити:
1. Існуючі економіко-математичні моделі є лише «опорним кістяком» для планування діяль-

ності суб’єкта господарювання, тому що економіко-математичні моделі спрямовані на аналіз та
взаємозв’язок основних показників діяльності суб’єкта господарювання в загальному виді.

2. Для більш ефективної діяльності суб’єктів рекреаційного комплексу необхідно використо-
вувати як різні моделі для планування господарської діяльності в цілому по підприємству, так і
економіко-математичні моделі, спрямовані на планування окремих організаційно-технічних ас-
пектів діяльності підприємства.

Не вирішеною проблемою залишається те, що рекреаційні об’єкти АР Крим та України мають
значну сезону залежність, а саме більший потік туристів доводитися на три місяці літа. Отже
зміна кількості номерів залежно від сезону є не ефективною, тому що витрати на переустаткуван-
ня номерів не будуть окупатися отриманим прибутком від реалізації даних номерів, коли їхня
вартість буде значно нижче поза сезоном відпусток.

Досліджувані моделі не вичерпують всіх можливостей, які надаються при використанні еко-
номіко-математичних моделей для планування та оптимізації діяльності суб’єктів рекреаційної
сфери. Так само варто розуміти, що зазначені моделі є лише узагальнюючими, та в окремих ви-
падках можуть навпаки привести до негативних наслідків, так як кожен суб’єкт господарювання
є унікальним.
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