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ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ECONOMETRIC MODEL OF THE TOURIST ENTERPRISES 
ACTIVITY ASSESTMENT

Анотація. У статті запропоновано автор-
ський підхід до оцінювання впливу діяльності 
туристичних підприємств на процеси еконо-
мічного розвитку регіонів. У процесі еконо-
метричного моделювання використано метод 
аналізу канонічних кореляцій, що дозволило 
отримати аналітичний вигляд емпіричних вза-
ємозв’язків множин показників результатив-
ності діяльності туристичних підприємств та 
показників економічного розвитку регіонів, 
що, у свою чергу, дає змогу отримати форма-
лізований вигляд взаємовпливу процесів роз-
витку туристичних підприємств та регіону та 
отримати реальну оцінку внеску туристичних 
підприємств у генерування валового регіо-
нального продукту. На основі оцінки еконо-
метричної моделі доведено, що найбільший 
вплив на розвиток економіки регіону, зокре-
ма валовий регіональний продукт мають такі 

показники надання туристичних послуг: як 
кількість реалізованих путівок громадянам 
України за кордон; кількість туристів, що об-
слуговувалися туристичними підприємствами 
для здійснення поїздки з метою спеціалізова-
ного та дитячого туризму.

Ключові слова: туристичні підприємства, 
ефективність, модель, регіон, розвиток.

Постановка проблеми. Сучасна інду-
стрія туризму, як самостійний вид економіч-
ної діяльності та міжгалузевий комплекс все 
ще залишається най динамічнішою галуззю 
світового господарства. Останніми роками 
туризм став феноменальним явищем, яке 
забезпечує економічне зростання як окре-
мих регіонів так і країн світу, та залишається 
і надалі основним джерелом прибутків. Роз-
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виток діяльності туристичних підприємств 
сприяє стимулюванню розвитку елементів 
інфраструктури (готелів, ресторанів, під-
приємств торгівлі тощо), що зумовлює збіль-
шення дохідної частини бюджету за рахунок 
податків, і дає широкі можливості для залу-
чення іноземної валюти і різного роду інвес-
тицій, а також диверсифікації економіки, що 
спричинена ростом виробництва у галузях, 
що обслуговують туристичну галузь, забез-
печують зростання доходів населення та 
підвищення рівня добробуту нації.

Усе це актуалізує питання оцінювання 
результативності діяльності туристичних 
підприємств та впливу їх діяльності на 
економічний розвиток територій на основі 
використання сучасного економіко-матема-
тичного інструментарію на основі аналізу 
емпіричних даних. 

Варто зазначити, що на сьогодні, не зва-
жаючи на наявність великої кількості баз 
даних, де агреговані масиви статистичної 
інформації великої розмірності та достатньо 
добру апробацію і практичне використання 
сучасних методів обробки та статистичного 
аналізу великих даних, що стосуються ефек-
тивності та результативності діяльності під-
приємств – статистика туристичних підпри-
ємств в даний час не пропонує своїх методів 
оцінки результативності діяльності турис-
тичних підприємств на макроекономічному 
та мезорівнях.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Конкретні питання вимірювання та 
прогнозування результативності діяльності 
підприємств у галузі туризму з точки зору 
конкурентного ринку не адаптовані до специ-
фіки туристичної галузі, немає чітко визна-
чених методів оцінювання ефективності 
діяльності туристичних підприємств та, осо-
бливо, їх внеску у створення валового націо-
нального продукту, валової доданої вартості 
та валового регіонального продукту (ВРП). 
Опосередковано до такої ж думки схиля-
ються автори роботи [1], котрі зазначають що 
туристичні підприємства потребують специ-
фічних методів оцінювання результативності 
своєї діяльності та конкурентоспроможності.

Результати досліджень авторів [2] пока-
зали, що зростаючий інтерес до розвитку 

туризму в регіонах і громадах в Європей-
ському Союзі зумовлений наростаючою тен-
денцією до збільшення залучених грантових 
та інвестиційних коштів до малих та серед-
ніх туристичних підприємств, які дають 
змогу стимулювати розвиток територій та 
збільшення зайнятості. На прикладі досвіду 
Уельсу автори згаданої роботи проаналізу-
вали 216 інвестиційних проектів туристич-
них підприємств для оцінки ефективності 
створення робочих місць у відповідності 
з цілями економічного розвитку територій 
[2]. Ключовою та не вирішеною проблемою 
в контексті згаданого дослідження зали-
шилася проблема оцінки ефективності та 
результативності діяльності туристичних 
підприємств у регіональному та національ-
ному вимірах. 

У роботі [3] автор обґрунтувала доціль-
ність широкого застосування математичного 
моделювання в діяльності туристичних під-
приємств та при прийнятті рішень в управ-
лінні активами і навела ряд показників які 
можна використати для оцінки результатив-
ності їх діяльності.

Узагальнення результатів робіт [4–8] дає 
змогу висловити думку про те, що незва-
жаючи на домінування малих та середніх 
туристичних підприємств (МСТП) у турис-
тичній сфері країн світу, досі не вивченою 
є проблематика, що стосується їх ролі в 
економічному розвитку територій, еконо-
мічному зростанні країн та оцінці їх впливу 
на досягнення цілей сталого розвитку.  
Апріорне припущення полягає в тому, що, 
будучи невеликими та місцевими власни-
ками, ці підприємства автоматично сприя-
ють сталому розвитку туризму, який, у свою 
чергу, призводить до розвитку суміжних 
галузей, сприяє підвищенню рівня зайнято-
сті та економічному розвитку територій. 

Автор [4] стверджує, що для перевірки 
цього припущення слід розробити відпо-
відні показники стійкості (ПС). На відміну 
від аналогічних статистичних показників, 
що використовуються для визначення та 
результативності економічної діяльності в 
межах регіону чи країни, які часто визнача-
ються зацікавленими сторонами (місцевою 
владою, урядом), розроблені для туристич-
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них підприємств показники, застосовують 
нетрадиційний, але не безпрецедентний під-
хід, спираючись на опубліковані емпіричні 
дані та рецензовані тематичні дослідження. 

Автор [4] наводить перелік показників, 
що охоплюють чотири широкі виміри стій-
кості, які можна використовувати для оцінки 
результативності діяльності МСТП щодо 
досягнення довгострокових цілей економіч-
ного розвитку територій та країн. Але вико-
ристання таких показників в Україні про-
сто не можливе через брак великих масивів 
емпіричних даних.

Роботи [5–11] свідчать, що використання 
показників сталого розвитку туристич-
них підприємств в контексті оцінки впливу 
результативності їх діяльності на економіч-
ний розвиток територій та сталий розвиток 
регіонів та країн спричиняє несумісність 
між потребами та цілями науковців та осіб, 
що розробляють економічну політику та 
стратегію розвитку територій (громад, регі-
онів, країн). 

У роботі [5] автор стверджує, що компро-
міс між академічним та політичним підхо-
дами до розробки таких показників може 
бути досягнутий шляхом розробки базової 
системи показників ефективності діяльності 
туристичних підприємств на основі засто-
сування двох наборів критеріїв відбору із 
507-ми існуючих статистичних показни-
ків. Перший набір – дозволяє нам вибрати 
20 основних показників ефективності, тоді 
як другий набір – має на меті узгодити 
вибрані показники з макроекономічними 
показниками задля значення, щоб гаранту-
вати практичне застосування при прийнятті 
управлінських рішень органами влади.  
Цю гіпотезу автор [5] довів на прикладі регі-
ону Гаспесі в Квебеку в рамках проведеного 
емпіричного дослідження. 

Аналіз наукових публікацій засвідчив, що 
проблема визначення адекватних показників 
результативності діяльності туристичних 
підприємств для оцінювання впливу цієї 
результативності на процеси економічного 
розвитку регіонів та країн на сьогодні пов-
ністю не вирішена, а її вирішення потребує 
використання сучасного інструментарію 
аналізу емпіричних даних.

Метою статті є розробка авторського 
підходу до моделювання оцінок результа-
тивності туристичних підприємств з вико-
ристанням сучасних математичних методів 
багатофакторного моделювання на основі 
емпіричних даних. 

Для досягнення мети поставлено і вирі-
шено наступні завдання: узагальнити тео-
ретичні напрацювання та практичні підходи 
до оцінювання результативності діяльності 
туристичних підприємств на регіональному 
та національному рівнях; обґрунтувати вибір 
економетричного інструментарію моделю-
вання оцінювання результативності діяльно-
сті туристичних підприємств з урахуванням 
наявної статистичної бази; розробити еконо-
метричну модель оцінювання результатив-
ності діяльності туристичних підприємств, 
яка дала б змогу визначити систему показ-
ників для оцінювання впливу результатив-
ності діяльності туристичних підприємств 
на економічний розвиток територій; виро-
бити рекомендації щодо застосування автор-
ської моделі при обґрунтуванні та прийнятті 
управлінських рішень у процесі формування 
засад регіональної та національної еконо-
мічної політики.

Виклад основного матеріалу. Для досяг-
нення мети дослідження в роботі вико-
ристано методи багатовимірного аналізу 
даних за допомогою програмного пакета  
STATISTICA 12, зокрема, аналіз канонічних 
кореляцій, як прогресивний метод економе-
тричного моделювання та багатовимірного 
аналізу даних. Аналіз здійснено за даними 
Державної служби статистики України за 
2019 р. [12] – останніми офіційними даними 
щодо туристичної діяльності в Україні. Позна-
чення показників, які використовуються в 
економетричній моделі подано у табл. 1. 

Вхідні масиви даних для канонічного ана-
лізу представлено як два масиви змінних з 
однаковою кількістю N – об’єктів дослі-
дження та різною кількістю змінних. Мета 
аналізу полягає у пошуку лінійної комбінації 
канонічних коренів (синтетичних змінних) 
двох масивів змінних таким чином, щоб їхня 
кореляція була з максимальною.

На рис. 1 представлено результат каноніч-
ного аналізу показників, що відображають 
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економічний результат діяльності туристич-
них підприємств в регіонах України (ліва 
множина) та показники, що характеризу-
ють економічний розвиток регіонів (права  
множина). 

Статистична значущість отриманих 
результатів висока (p < 0), що свідчить про 
адекватність проведеного аналізу. Отримане 
значення кореляції між канонічними коре-
нями R достатньо велике (0,99). 

Частка дисперсії ознак першої групи, 
ідентифікована за допомогою першої кано-
нічної змінної, становить 85,5%. Загальна 
частка дисперсії ознак другої групи каноніч-
ної другої змінної складає 100%. 

Загальна втрата для змінних першої групи 
дорівнює 83,4%, для змінних другої групи – 
91,37%. Це означає, що у визначеній частці 
варіації змінних, в яких збережені значення 
показників результативності діяльності ту- 
ристичних підприємств, визначаються змі-
нами показників, що характеризують рівень 
економічного розвитку регіону.

В той же час величини, що є вимірниками 
економічного розвитку регіонів, детерміну-

ють 83% варіації показників, що відобра-
жають результативність діяльності підпри-
ємств. Отримані власні значення коренів 
свідчать про достатньо високу точність 
побудованої канонічної моделі з трьома 
коренями (рис. 2).

Для перевірки значущості всіх каноніч-
них коренів розраховано тест ксі-квадрат 
(Chi square test) рис. 3.

Представлені на рис. 3 результати розра-
хунків свідчать про зменшення рівня статис-
тичної значимості канонічної моделі за умов 
видалення канонічних коренів, а значимими 
за критерієм максимальної канонічної коре-
ляції можна вважати перші два корені.

Факторні структури, що визначають коре-
ляції між змінними та канонічними коренями 
для показників діяльності туристичних під-
приємств в регіонах України (ліва множина) 
і для показників, що характеризують еконо-
мічний розвиток регіонів (права множина) 
наведені на рис. 4

З рис. 4 слідує, що найбільш корельо-
ваним з початковими змінними є перший 
корінь з найвищим рівнем канонічної коре-

Таблиця 1
Індикатори та позначення в економетричній моделі оцінки діяльності  

туристичних підприємств України
Індикатор Позначення

Дохід від надання туристичних послуг (без податків і обов'язкових платежів) PROFt
Кількість реалізованих туристичних путівок, усього Qtour
Реалізовано іншим підприємствам/агентам Qenterpr
Реалізовані путівки громадянам України (в межах України) Qinbound
Реалізовані путівки громадянам України за кордон Qinternational
Реалізовані путівки в межах України іноземцям Qforeigners
Кількість туристів що обслуговувалися туристичними підприємствами для здійснення поїздки 
з службовою, діловою метою або на навчання TQb

Кількість туристів що обслуговувалися туристичними підприємствами для здійснення поїздки 
з метою дозвілля, відпочинку TQl

Кількість туристів що обслуговувалися туристичними підприємствами для здійснення поїздки 
з метою лікування Tqmed

Кількість туристів що обслуговувалися туристичними підприємствами для здійснення поїздки 
з метою спортивний туризм Tqsport

Кількість туристів що обслуговувалися туристичними підприємствами для здійснення поїздки 
з метою спеціалізованого туризму Tqspec

Кількість туристів що обслуговувалися туристичними підприємствами для здійснення поїздки 
з іншою метою Tqother

Кількість туристів – дітей віком до 17 років що обслуговувалися туристичними 
підприємствами Tqchildren

Валовий регіональний продукт(ВРП) GRP
ВРП на душу населення GRP per capita
Зайнятість Emp 
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Рис. 1. Результат аналізу канонічних кореляцій
Джерело: розрахунки авторів за допомогою STATISTICA 12

Рис. 2. Власні значення канонічних коренів
Джерело: розрахунки авторів за допомогою STATISTICA 12

Рис. 3. Результати перевірки значущості канонічних коренів покроковим видаленням
Джерело: розрахунки авторів за допомогою STATISTICA 12

 

 

Рис. 4. Факторні структури, що визначають кореляції між змінними та канонічними коренями
Джерело: розрахунки авторів за допомогою STATISTICA 12
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ляції 0,99 (рис. 3), структура якого на вказа-
них рисунках.

Доцільність розгляду першого каноніч-
ного кореня множин даних підтверджують 
рис. 5–6. 

З рис. 5 слідує, що основні положення ка- 
нонічного аналізу підтверджуються – викидів 
від регресійної лінії немає. Це твердження не 
підтверджується для кореня 2 (рис. 6). 

Щоб надати смислову інтерпретацію 
1-ому канонічному кореню, дослідимо, як 

він залежить від змінних обох початкових 
множин за допомогою розрахованих наван-
тажень канонічних факторів або структур-
них коефіцієнтів (рис. 7).

Представлені на рис. 7 розрахунки дають 
змогу детермінувати основні показники 
результативності діяльності туристичних 
підприємств які мають найбільший вплив 
на економічний результат регіону (у вимірах 
валового регіонального продукту, валового 
регіонального продукту на душу населення 

Рис. 5. Кореляція перших коренів множин
Джерело: побудовано авторами за допомогою STATISTICA 12

 

Рис. 6. Кореляція других канонічних коренів множин
Джерело: побудовано авторами за допомогою STATISTICA 12
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та рівня зайнятості). Такими показниками є: 
дохід від надання туристичних послуг; кіль-
кість реалізованих путівок громадянам Укра-
їни за кордон; кількість туристів що обслуго-
вувалися туристичними підприємствами для 
здійснення поїздки з метою спеціалізова-
ного туризму; кількість туристів що обслу-
говувалися туристичними підприємствами 
для здійснення поїздки з метою дозвілля, 
відпочинку; кількість туристів – дітей віком 
до 17 років що обслуговувалися туристич-
ними підприємствами. Таким чином, моде-
лювання дало змогу визначити пріоритетні 
вектори розвитку туристичних підприємств 
в регіонах України, які дадуть змогу забезпе-
чити економічний розвиток регіонів.

Висновки і пропозиції. Канонічний ана-
ліз взаємовпливу показників, що відобра-
жають економічний результат діяльності 
туристичних підприємств в регіонах Укра-
їни та показників економічного розвитку 
регіонів показав, що найбільш пріоритет-
ними напрямками розвитку туристичних 
підприємств в регіонах України, які спри-
яють розвитку регіонів, територій та збіль-
шенню зайнятості є доходи від туристичних 
послуг, наданих у вигляді продажу туристич-
них путівок громадянам України за кордон з 
метою спеціалізованого туризму, дозвілля, 
відпочинку та дитячого туризму.

Зростання частки туристичних послуг як 
в структурі валового регіонального продукту 
так і в структурі споживання у світі повинно 
стимулювати вітчизняні туристичні під-
приємства працювати в напрямі підвищен-

ням тих показників туристичної діяльності, 
які б сприяли зростанню їх прибутковості 
та конкурентоспроможності при розподілі 
туристичних потоків, зокрема, розвивати, 
у співпраці з державою, національні турис-
тичні об’єкти та туристичну інфраструктуру, 
насамперед у регіонах із достатнім турис-
тичним потенціалом та низьким рівнем його 
використання, забезпечувати високий рівень 
якості туристичних послуг відповідно до 
міжнародних стандартів, розвивати турис-
тичну діяльність в межах України тощо. 

Останні два роки спостерігається зна-
чна криза в туристичній індустрії, спричи-
нена наслідками пандемії COVID-19, тому у 
подальших дослідженнях планується дослі-
дити показники діяльності туристичних під-
приємств, які сприятимуть виходу їх з пан-
демічної кризи.
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Аннотация. В статье предложен авторский подход к оценке влияния деятельности туристических 
предприятий на процессы экономического развития регионов. В процессе эконометрического модели-
рования использован метод анализа канонических корреляций, что позволило получить аналитический 
вид эмпирических взаимосвязей множеств показателей результативности деятельности туристических 
предприятий и показателей экономического развития регионов, что, в свою очередь, позволяет получить 
формализованный вид взаимовлияния процессов развития туристических предприятий и региона и по-
лучить реальную оценку вклада туристических предприятий в генерирования валового регионального 
продукта. На основе оценки эконометрической модели доказано, что наибольшее влияние на развитие 
экономики региона, в частности валовый региональный продукт имеют такие показатели предоставле-
ния туристических услуг как количество реализованных путевок гражданам Украины за границу, коли-
чество туристов, которые обслуживались туристическими предприятиями для осуществления поездки с 
целью специализированного и детского туризма.

Ключевые слова: туристические предприятия, эффективность, модель, регион, развитие.

Summary. The work aims to develop an author's approach to modelling the performance of tourism enter-
prises using modern mathematical methods of multifactor modelling based on empirical data. To achieve this 
goal, the following tasks were set and solved: to generalize theoretical developments and practical approach-
es to evaluating the effectiveness of tourism enterprises at the regional and national levels; substantiate the  
methodological basis and choice of econometric tools for modelling the evaluation of the effectiveness of tour-
ism enterprises, taking into account the available statistical base; to develop an econometric model for evalu-
ating the effectiveness of tourism enterprises that would allow determining a system of indicators for assessing 
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the impact of the effectiveness of tourism enterprises on the economic development of territories; to develop 
recommendations for the application of the author's model in the substantiation and management decisions in 
the process of forming the foundations of regional and national economic policy. The author's approach to as-
sessing the impact of tourism enterprises on the processes of economic development of the regions is proposed 
in the article. In the process of econometric modelling, the method of analysis of canonical correlations was 
used, which allowed obtaining an analytical view of empirical relationships of sets of performance indicators of 
tourism enterprises and indicators of economic development of regions, which, in turn, allows to obtain a for-
malized interaction of tourism enterprises and region. to obtain a realistic estimate of the contribution of tourism 
enterprises to GRP generation. The canonical analysis of the interaction of indicators reflecting the economic 
performance of tourism enterprises in the regions of Ukraine and indicators of economic development of the 
regions showed that the most priority areas of tourism enterprises in the regions of Ukraine that contribute to the 
development of regions, territories and increase employment are revenues from tourism services in the form of 
sale of tourist vouchers to citizens of Ukraine abroad for the purpose of specialized tourism, leisure, recreation 
and children's tourism. The growth of the share of tourist services both in the structure of gross regional product 
and in the structure of consumption in the world should stimulate domestic tourist enterprises to work towards 
increasing those indicators of tourist activity that would increase their profitability and competitiveness in the 
distribution of tourist flows. with the state, national tourist facilities and tourist infrastructure, especially in re-
gions with sufficient tourist potential and low level of its use, to ensure a high level of quality of tourist services 
in accordance with international standards, to develop tourist activities within Ukraine.

Keywords: model, enterprise, tourism, canonical correlation, development, region.


