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КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ 
ПОПИТУ НА ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ

Abstract. In today’s global economy raises the ques�on of economic management at all levels of 

the economy. For quality control necessary to develop a concept that takes into account the need 

for four rinyah rela�onship management (macro, meso, micro, nano). This integrated approach will 

lead to the effec�ve use of methods of s�mula�on. However, the focus in the forma�on of strategies 

to s�mulate demand should be given the nanoscale – the level of the individual. As the level of the 

individual is present at every level of the economy and has a significant influence in the forma�on 

of new fashion for travel services.
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Актуальність. В умовах сучасної економіки виникає питання глобального управління 
економічними процесами на всіх рівнях економіки. Для якісного управління необхідно розробити 
концепцію, що враховувала б необхідні взаємозв’язки на чотирьох рінях управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Здебільшого сучасні українські автори розглядають 
стимулювання попиту на туристичні послуги в якомусь одному аспекті, або з боку державного управління 
та стимулювання (М. Біль, Г. Третяк, О. Крайник), або регіонального (О. Любіцева, П. Захарченко,  
О. Музиченко-Козловська), або ж з позиції туристичної фірми (К. Єсіпова, Л. Василькевич, В. Кифяк) 
та інші.

Комплексний підхід до управління економікою розглядали у своїх роботах Г. Клейнер, Г. Росінська, 
К. Ерроу, В. Ляшенко, Н. Куприна та ін. Г. Клейнер пропонує наступні рівні в структурі економічних 
систем «від вищого до нижчого»: мегаекономіка (світова економіка), макроекономіка (державна 
економіка), мезоекономіка (галузева, регіональна, кластерна економіка), мікроекономіка (економіка 
підприємства), наноекономіка (описує мотивацію і фактори економічної поведінки індивіда)1. 

Проте досить мало робіт, в яких автори розглядали б туристичну галузь з боку об’єктно-
структурованого підходу. Тому автором запропонована багаторівнева концепція моделювання 
стимулювання попиту на туристичні послуги, де враховується стимулювання поведінки споживача на 
чотирьох рівнях економіки (нано-, мікро-, мезо- та макрорівнях). 

Постановка завдання. Метою даної статті є формування концепції моделювання стимулювання 
попиту на туристичні послуги на чотирьох рівнях управління: макрорівні (держава), мезорівні (регіон), 
мікрорівні (фірма) та нанорівні (особистість).

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідно відзначити, що поведінка споживача 
не тільки визначається комплексом (системою) різнорівневих чинників, а й на кожному з рівнів вона 
отримує специфічні, характерні даному рівню форми реалізації. На макро- і мезорівні основною 
формою реалізації споживчої поведінки виступає сукупний споживчий попит; на мікрорівні – попит 
домогосподарства, його споживчі витрати; на нанорівні – це індивідуальні споживчі рішення з приводу 
покупок, пов’язані з певними настроями, оцінками, психологічними реакціями2. 

Економічна наука як система включає різні підсистеми (розділи), які класифікують за рівнями, 
об’єктом і предметом дослідження. Способами структурування економічної системи є організаційний 
– об’єктна структуризація (кожен з елементів системи є організованим об’єктом) – і функціональний – 
процесна структуризація (функціонування об’єкта представлено у вигляді взаємопов’язаних процесів). 
На рисунку 1 зображена об’єктно-структурована модель туристичного ринку, де кожен елемент системи 
знаходиться в ієрархічній залежності від наступного та має функціональні зв’язки з кожним об’єктом 
системи.

1 Клейнер, Г. (2013) Анализ и моделирование экономических процессов. Москва: ЦЖМИ РАН,. 9-23.
2 Россинская, Г.М. (2007). Экономическое поведение потребителя: многоуровневый подход к анализу. Проблемы 
современной экономики, 3 (23). <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1475>.
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Рис. 1. Об’єктно-структурована модель туристичного ринку 

[Джерело: авторська розробка]

Взаємодія між окремою особистістю та державою при стимулюванні попиту на туристичні 
послуги відбувається через формування територіальної громади в межах туристичного регіону. Під 
територіальною громадою будемо розглядати специфічний первинний колективний суб’єкт місцевого 
самоврядування, що складається з громадян України, іноземних громадян й осіб без громадянства, 
об’єднаних фактом постійного проживання на території населеного пункту та спільністю місцевих 
інтересів, який наділений гарантованим державою правом самостійно на підставі власної матеріально-
фінансової основи в межах Конституції і законів України вирішувати питання місцевого значення 
в різноманітних формах реалізації компетенції. Територіальна громада реалізує належне їй 
конституційне право на здійснення місцевого самоврядування безпосередньо та через органи місцевого 
самоврядування3. В умовах здійснення адміністративної реформи місцеві органи влади мають отримати 
більше можливостей та свободи для регулювання та управління економікою регіону.

При впливі на вибір споживача фірмою застосовуються різноманітні маркетингові стимули4.  
Маркетингові стимули впливають на: відчуття, раціональне сприйняття. Маркетингові стимули 
сприяють не лише усвідомленню потреби, але й формують певну систему ставлення споживача до 
зовнішнього середовища. Система ставлення – це те, як ми думаємо, відчуваємо та діємо по відношенню 
до об’єктів нашого середовища. На найвищому рівні узагальнення система ставлення проявляється в 
інтегральній оцінці об’єкту – подобається або не подобається.

Ефективність застосування методів стимулювання попиту на туристичні послуги можна оцінити 
в певному проміжку часу, застосовуючи індикатори оцінки попиту на туристичні послуги. Крім того 
показником ефективності є співвідношення витрат до отриманого результату. 

В роботі5 ефективність розглядається як сукупність трьох складових ефективності: економічної, 
екологічної та соціальної. Для розрахунку загальної величини ефективності виводу нового туристичного 
продукту запропонована наступна формула інтегральної оцінки ефективності:

             E
i
 = E

s
 + E

e
 + E

ek
,  (1)

де    E
s
 – показник соціальної ефективності;

E – показник економічної ефективності;
E

ek
 – показник екологічної ефективності.

3 Закон про місцеве самоврядування в Україні 1997 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <www.rada.gov.ua>.
4 Бернетт, Дж., Мориарти, С. (2001) Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. Санкт-Петербург, 864.
5 Попова, О.Ю. (2014). Оцінка ефективності виводу нового туристичного продукту на ринок. Донецьк: Моделі 
управління в ринковій економіці, 275-283.
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Інтерпретуючи класичну економічну модель попиту6 для туристичного ринку, отримаємо наступну 
залежність оцінки попиту на туристичні послуги від факторів, що впливають на формування попиту на 
туристичні послуги в певний момент часу t.

     D
t
 = f(Q, R, I, Z, N, W, B),      (2)

де   D
t
 – оцінка цінової еластичності попиту на туристичні послуги в момент часу t (осіб/грн);

Q – середня ціна на туристичний продукт (грн.);
R – оцінка наявних туристичних ресурсів, туристичний потенціал (відносна величина);
I – доходи населення (грн.);
Z – імовірність вибору того чи іншого туристичного продукту, смаки покупців, мода (відносна 

величина);
N – кількість покупців (осіб);
W – імовірність виникнення цінових (Psub) та дефіцитних очікувань (Pcom) – якщо очікується 

зростання ціни – зменшується пропозиція туристичних продуктів на ринку або замінюється на 
альтернативні більш дешевші (відносна величина);

B – імовірність виникнення форс-мажорів: природні умови, економічні кризи, збройні конфлікти 
та інші (відносна величина).

Потреби особистості, не підкріплені ресурсами (R), попит не формують. Так само, можливості 
(ресурси) являють собою пасивний елемент і самі по собі попит не формують, але вони можуть 
активувати нові бажання, тобто потреби (G). Бажання в свою чергу стимулюють суб’єкт до знаходження 
можливостей їх задоволення (рис. 2). 

   Потреби           Ресурси

Попит

Рис. 2. Загальна модель формування попиту7

Основною проблемою при формуванні концепції моделювання стимулювання попиту є 
наступна залежність: «РЕСУРСИ» = «ПОТРЕБИ» = «МОЖЛИВОСТІ». В залежності від умов, в яких 
існує економічний об’єкт виникають різні цілі та методи стимулювання. Наведемо основні варіанти 
залежності у таблиці 1.

Розглянемо розгорнуту модель формування попиту з урахуванням стимулів та детермінантів 
формування попиту (рис. 3).

6 Чеканский, А.Н., Фролова, Н.Л. (1996). Теория поведения потребителей и рыночный спрос. Москква: ТЕИС, 
102-123.
7 Минаев, Д.В. (2004). Маркетинг в схемах и моделях. Ростов н/Д: Феникс.

Табл. 1

Умови стимулювання попиту на ринку туристичних послуг

Умови стимулювання Мета стимулювання Метод стимулювання

Якщо ресурси переважають 
над потребами у них  
споживача G < R

Необхідно стимулювати потреби
(↑G), тобто впливати на вибір 
споживача

Реклама, формування унікального 
туристичного продукту

Якщо кількість ресурсів 
недостатня, щоб задовільнити 
потреби споживача  
у туристичному продукті G >R

Необхідно створювати нові 
ресурси ринку туристичних  
послуг (↑R)

Анімація, креатив, розширення 
інфраструктури



154

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

 

Рис. 3. Розгорнута модель формування попиту

Модель на рис. 3 демонструє принципіальні можливості впливу на попит. Крім явної можливості 
формування зовнішніх детермінантів та стимулів, що пов’язані з товаром (наприклад, реклама, зразок 
на вітрині магазину), необхідно враховувати також інші аспекти. На попит можна впливати неявно 
через зміну внутрішніх детермінантів та стимулів (цінності, емоції). Цей шлях припускає вплив на 
менталітет суб’єкту. Крім того, необхідно враховувати можливі перепони у формуванні попиту. Зовнішні 
бар’єри є досить «прозорими» – нестача ресурсів (грошей, інформації, транспортних можливостей). 
Внутрішні бар’єри пов’язані із забобонами, культурними, морально-етичними принципами. Їх зміна 
також припускає втручання у внутрішню – психологічну сферу людини. 

Внутрішні детермінанти – ключові моменти, що задовольняють особисті інтереси. Особисті 
ресурси – фінансові матеріальні ресурси особистості, домогосподарства.

Використовуючи загальну модель формування попиту (рис. 2), побудуємо багаторівневу схему 
формування попиту на туристичні послуги для чотирьох рівнів управління (макро, мезо, мікро) та 
врахуємо четвертий нанорівень – рівень особистості (рис. 4). 

Методично слід розрізняти макродослідження, що характеризують загальносвітові тенденції, 
особливості формування світового та макрорегіональних ринків; дослідження стану та напрямків 
розвитку національного та глобального ринків туристичних послуг, визначення специфічності 
функціонування національних та внутрішніх ринкових структур; та дослідження мікро рівня або 
маркетингові дослідження окремого підприємства. Методики та методи, що застосовуються, подібні за 
технікою та процедурою, але відмінні за механізмом аналізу. Специфіка туристичних послуг робить їх 
предметом міжнародної торгівлі, що передбачає не тільки багаторівневість дослідження, а й узгодження 
методичного апарату при переході від одного до іншого рівня. Автор пропонує використання наступного 
методичного та математичного інструментарію при моделюванні стимулювання попиту на туристичні 
послуги для чотирьох рівнів управління економікою:

1. Метод оцінювання унікальності туристичного продукту (надає оцінку унікальності 
туристичного продукту на основі двох факторів: за територіальним розташуванням та оцінка важливості 
врахування унікальності туроб’єкту для певного виду туризму).

2. Когнітивна модель впливу методів стимулювання на туристичний потік (дозволяє виділити 
функціональні зв’язки та моделі поведінки учасників туристичного комплексу при зміні того чи іншого 
фактору).



155

Volume 1 Issue 2 2015 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Рис. 4. Багаторівнева схема формування попиту на туристичні послуги  

для чотирьох рівнів управління економікою [Джерело: авторська розробка]

3. Метод «SSA-аналізу» для прогнозування туристичного потоку (дозволяє виділити основні 
закономірності туристичних потоків: сезонність, тренди, циклічність для проміжку часу t та необхідність 
застосування того, чи іншого методу стимулювання попиту в залежності від поведінки часового ряду. 
Кількісна оцінка очікуваного туристичного потоку, якщо умови функціонування туристичного потоку 
залишаться незмінними).

4. Гравітаційна модель оцінки потенціалу туристичного регіону та кількісного розрахунку 
туристичного потоку до регіону (надає уявлення про існуючі туристичні ресурси в регіоні та очікуваному 
туристичному потоку для цього регіону).

5. Модель інформаційної системи моніторингу туристичних потоків (завдяки обраній системі 
індикаторів, надає оцінку ефективності проведення стимулювання попиту на туристичні послуги в 
регіоні, державі).

6. Комплексна модель оцінки доходності міжрегіонального туристичного кластеру (модель 
вирішує ряд таких задач як: вибір оптимального складу учасників кластеру; розташування економічного 
центру кластеру; вибір оптимального туристичного маршруту при формуванні нового туристичного 
продукту; оцінка потенціалу сформованого кластеру; оцінка ризиків для відповідних бізнес-процесів; 
оцінка доходності сформованого кластеру).
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Моделі виступають в якості допоміжних інструментів, які в свою чергу є елементами формування 
стратегії та концепції моделювання стимулювання попиту на туристичні послуги. Наведемо у таблиці 2 
відповідність кожного з методу певному рівню управління економікою.

Зазначені моделі у таблиці 2 є необхідними для виявлення проблем в туристичній сфері для 
кожного з рівнів управління. Коли проблема виявлена, обирається метод та стратегія стимулювання 
попиту на туристичні послуги, враховуючи особливості та взаємозв’язки для кожного з рівнів управління 
(таблиця 3).

Табл. 2 

Моделі стимулювання попиту на туристичні послуги на 4 рівнях управління

Нанорівень  
(особистість, споживач)

Мікрорівень  
(фірма)

Мезорівень  
(регіон)

Макрорівень  
(держава)

Метод оцінювання унікальності туристичного продукту

Когнітивна модель впливу методів стимулювання на 
туристичний потік

Модель інформаційної системи моніторингу 
туристичних потоків

- Метод «SSA-аналізу» для прогнозування туристичного потоку

-
Гравітаційна модель оцінки потенціалу туристичного регіону та кількісного 
розрахунку туристичного потоку до регіону

-
Комплексна модель оцінки доходності 
міжрегіонального туристичного кластеру

-

Табл. 3

Методи та інструменти стимулювання попиту в залежності від рівня управління

Нанорівень 
(особистість)

Мікрорівень 
(фірма)

Мезорівень 
(регіон)

Макрорівень 
(держава)

Нанорівень 
(особистість)

«Сарафане радіо» Формування пропозиції
Формування 
територіальної громади

Через 
територіальну 
громаду

Мікрорівень 
(фірма)

Вплив на мотивацію, 
агресивна реклама

Робота на агентських 

Формування 
інфраструктури 
туристичного 
регіону, формування 
туристичного продукту

Надходження до 
бюджету податків 
від тур. діяльності, 
формування 
загального 
національного тур. 
продукту

Мезорівень
(регіон)

Формування 
територіальних громад 
для вирішення місцевих 
проблем (організація 
фестивалів, охорона 
пам’яток природи, 
історії, інформаційне 
забезпечення)

Введення місцевих 
податків (туристичний 
збір), формування 
стратегії розвитку 
регіону

Кластерна взаємодія

Подання до 
центрального 
законодавчого 
органу пропозицій 
щодо  розвитку 
туристичного 
регіону, 
наповнення 
держ.бюджету 
місцевими 
податками

Макрорівень 
(держава)

Вплив на державний 
статус туристичної 
території через 
формування 
територіальних громад

Введення податків, 
законодавство, 
формування безпечних 
умов для ведення 
бізнесу

Законодавчі програми 
по розвитку регіонів, 
надання економічного 
статусу для того чи 
іншого регіону

Формування 
позитивного 
іміджу держави 
на міжнародному 
ринку туристичних 
послуг, залучення 
міжнародних 
грантів та 
інвестицій для 
розвитку тур. 
регіону
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Для формування концепції моделювання стимулювання попиту на ринку туристичних 
послуг, розглянемо основні інструменти та методи стимулювання для кожного з рівнів управління. 
Стимулювання на державному рівні управління характеризується наявністю адміністративною та 
економічною формами стимулювання, що в свою чергу мають методи прямого та опосередкованого 
впливу (рис. 5).

Для розуміння управління стимулюванням попиту на регіональному рівні було побудовано 
когнітивну модель у вигляді орграфу (рис. 6), де центральної вершиною виступає добробут регіону. 
Зазначимо, що в даному орграфі зображено лише позитивні зв’язки між вершинами. 

Рис. 5. Форми та методи державного регулювання туристичної сфери  

(макрорівень економіки)8
 

Рис. 6. Когнітивна модель стимулювання попиту на регіональному ринку туристичних послуг 

(мезорівень економіки) [Джерело: авторська розробка]

8 Черниш, І.В. (2014). Формування антикризової політики держави у туризмі. Полтава: ТОВ «АСМІ», 585.
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Розглянемо більш докладно характеристику кожної вершини орграфу, що представлений на 
рисунку 6. Центральна вершина орграфу «Добробут регіону» характеризується сукупністю економічних, 
соціальних та екологічних показників життя населення регіону. На збільшення добробуту регіону 
опосередковано впливають такі вершини, як «Туристичні фірми», через залучення «Потенційних 
туристів», які в свою чергу будуть сплачувати «Туристичний збір» до місцевого бюджету. Для вершини 
«Органи місцевої влади» характерним є вплив на добробут регіону як напряму, через створення певних 
інвестиційно-правових пільг для представників туристичного бізнесу, так і опосередковано, через 
регулювання розміру туристичного збору. 

Крім того, цікавим є взаємодія вершин «Інвестори» та «Територіальна громада», де представники 
територіальної громади можуть залучати інвестиційні кошти на розвиток туристичної інфраструктури 
свого регіону, або проведення різноманітних культурних заходів, що можуть залучити потенційних 
туристів до регіону. Представниками територіальної громади можуть виступати як різні суспільні 
організації, так і неофіційні об’єднання людей. 

В умовах глобальної інформатизації суспільства вершина «Інформаційне забезпечення» 
має величезне значення, при донесенні інформації щодо наявного «Туристичного потенціалу» до 
туристичних фірм, інвесторів та потенційних туристів. Під інформаційним забезпеченням в даному 
випадку будемо розуміти усі наявні Інтернет-ресурси, де згадуються туристичні об’єкти регіону. Якщо 
таких ресурсів немає, тоді територіальна громада, органи місцевої влади, або туристичні фірми повинні 
брати на себе функцію по створенню якісного інформаційного Інтернет-повідомлення (фотоматеріали, 
унікальний текст, з посиланнями на сторінку суб’єктів туристичної діяльності) на відомих міжнародних 
порталах, наприклад Wikitravel, Google maps, Wikimapia та інші.

Для розуміння взаємодії туристичних об’єктів на рівні туристичної фірми, була побудована 
когнітивна модель стимулювання попиту на туристичні послуги при формуванні одноденного 
туристичного продукту (рис. 7).

 

Рис. 7. Когнітивна модель впливу методів стимулювання на туристичний потік для нанорівня 

та мікрорівня управління економікою [Джерело: авторська розробка]

Стимулювання в запропонованій на рис. 7 моделі відбувається за рахунок впливу на центральні 
вершини «Реклама», «Анімація», «Додатковий подарунок», «Вартість туристичних послуг», «Місце 
проведення» (що відповідає унікальності туристичного продукту за територіальною ознакою).
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Пропонуємо наступну багаторівневу систему стимулювання попиту на чотирьох рівнях управління 
(рис. 8).

 

Рис. 8. Концепція моделювання стимулювання попиту на ринку туристичних послуг 

[Джерело: авторська розробка]

Висновки.

Автором була запропонована концепція моделювання стимулювання попиту на туристичні 
послуги на чотирьох рівнях управління економіки (макрорівні, мезорівні, мікрорівні та нанорівні). 
Такий комплексний підхід зумовить результативне застосування методів стимулювання. Проте основну 
увагу при формуванні стратегії стимулювання попиту слід приділяти нанорівню – рівню окремої 
особистості. Оскільки, рівень особистості є присутнім в кожному з рівнів економіки та має суттєвий 
вплив при формуванні моди на нові туристичні послуги.
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