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Постановка проблеми. Глобальні зміни, які 
відбуваються в результаті стрімких темпів нау-
ково-технічного прогресу, активізації інноваційних 
процесів, вимагають нових підходів до економіч-
ного розвитку регіонів України. У сформованих 
умовах необхідним стає оновлення форм і мето-
дів управління регіональними соціально-еко-
номічними системами, одним з найважливіших 
напрямів діяльності яких може стати формування 
кластерів у регіоні. На думку Портера [1, с. 120], 
кластер – це концентрація за географічною озна-
кою груп взаємозалежних підприємств, спеціалізо-
ваних постачальників послуг, а також пов’язаних 
з їх діяльністю некомерційних організацій та уста-
нов у певних областях, які конкурують, але разом 
з тим і взаємодоповнюють один одного.

На даний час туристська індустрія України 
набуває активного розвитку та формування нових 
напрямів, а саме: сільського туризму.

Сільський туризм сприяє рішенню соціально-
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У статті розглянуті економіко-матема-
тичні моделі кластерних об’єднань в галузі 
«зеленого туризму». Використовуючи еко-
номіко-математичну модель Самуельсона – 
Хікса, доведена рентабельність кластерів в 
«зеленому туризмі» та доцільність їх розви-
тку. Для розрахунку оптимальної кількості 
підприємств у кластері наведена стохас-
тична модель.
Ключові слова: кластер, модель Самуель-
сона – Хікса, зелений туризм, економіко-
математичне моделювання, стохастична 
модель.

В статье рассмотрены экономико-матема-
тические модели кластерных объединений 
в области «зеленого туризма». Используя 
экономико-математическую модель Саму-
эльсона – Хикса, доказана рентабельность 
кластеров в «зеленом туризме» и целесоо-
бразность их развития. Для расчета опти-

мального количества предприятий в кла-
стере приведена стохастическая модель.
Ключевые слова: кластер, модель Саму-
эльсона – Хикса, зеленый туризм, эконо-
мико-математическое моделирование, сто-
хастическая модель.

The article deals with the economic and mathe-
matical models of cluster associations in the field 
of «green tourism». Using the economic-mathe-
matical model of Samuelson – Hicks, proved the 
profitability of clusters in «green tourism» and the 
expediency of its development. To calculate the 
optimal number of companies in the cluster, see 
the stochastic model.
Key words: cluster, Samuelson model – Hicks, 
green tourism, economic – mathematical model-
ing, stochastic model.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
КЛАСТЕРНИХ ФОРМУВАНЬ РЕГІОНУ
ECONOMIC AND MATHEMATIC CLUSTER AREA  
FORMATIONS FODELING

– створення нових робочих місць для місцевого 
населення;

– стимулювання традиційних форм природоко-
ристування, виробництва екологічно чистих про-
дуктів харчування;

– збільшення інвестицій в інфраструктуру, сер-
віс, в охорону природи;

– зростання добробуту місцевого населення 
розвиток спеціальної освіти, спрямованої на 
набуття туристичних і природоохоронних професій;

– зміцнювання бюджету сільських поселень; 
– розвиток ремесел;
– розвиток місцевого самоврядування.
У північних регіонах Хмельницької області» 

формується кластер еко-агротуризму «Оберіг» у 
селищі Гриців (Шепетівський район), спрямований 
на розвиток сімейного підприємництва. Співробіт-
ники кластеру надають послуги з екскурсійного 
обслуговування, організації дозвілля (рибальський 
туризм), організовують виставки-продажі виробів 
місцевих майстрів.
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  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Також «зелений туризм» набув розвитку у 
Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, Шепе-
тівському, Білогірському та Городоцькому районах. 

Створена 2004 р. Вознесенська міська гро-
мадська організація туристичний кластер «Воз-
несенськ», згодом разом із 12 містами Одеської, 
Миколаївської, Херсонської областей утворили 
спільний туристичний кластер «Південне турис-
тичне кільце» (Ізмаїл, Балта, Вознесенськ, Біл-
город-Дністровський, Іллічівськ, Гола Пристань, 
Цюрупинськ (Олешки), Генічеськ). До складу клас-
тера увійшли туристичні підприємства, заклади 
туристичної інфраструктури, місцеві адміністра-
ції, а також промислові підприємства з виробни-
цтва продуктів харчування. На етапі становлення 
туристичного кластера створено базу даних турис-
тичних продуктів і визначено базові туристичні під-
приємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Уперше у фаховій літературі поняття туристичних 
кластерів обґрунтував С.І. Соколенко [1, с. 657]. 
Дослідженням розвитку кластерів присвячені 
праці таких вчених як: М. З. Згуровський [2, с. 151], 
В. М. Геєць [3, с. 66], О. Ф. Балацкий [4, с. 123], 
О.О. Веклич [5, с. 53].

Постановка задачі. Для суб’єктів господарю-
вання: сільських господарств та фірми, викорис-
товуючи модель Самуельсона – Хікса, знайдемо 
рівновагу між споживанням та доходом. 

Позначимо y0 – дохід у попередньому періоді, 
y1 – поточний дохід , y2  – дохід в майбутньому.  
Cy – коефіцієнт споживання, Ci – коефіцієнт інвес-
тицій, B – зовнішні інвестиції.

Обсяг інвестицій залежить від приросту доходу 
попереднього періоду

It = Ci(yt–1 – yt–2)   0 < Ci <  1.               (1)
Якщо через Bt  позначити зовнішні інвестиції, 

отримуємо різницеве рівняння даної моделі:
yt =  Cy yt–1 + Ci (yt–1 – yt–2) + Bt .             (2)

Використовуючи дискретні перетворення Фур’є, 
рівняння можна переписати у такому вигляді:
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У матричному вигляді:
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Розглянемо числовий приклад. При y0 =10000 
грн., y1 =8000 грн., Ci =0,2, Cy =0,4, B =10000 грн. 
Очікуваний прибуток 16000 грн. (рис. 1).
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Рис. 1. Очікуваний прибуток
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Рис. 2. Оптимальна кількість підприємств  
в кластері

На основі вивчення світової практики фор-
мування кластерних об’єднань визначимо опти-
мальну кількості підприємств у кластері на обмеже-
ній географічній території. При цьому використаємо 
наступну стохастичну математичну модель. Перше 
обмеження цієї моделі (5) забезпечують макси-
мальне значення математичного сподівання при-
бутку, а друге (6) – мінімальні значення витрат:

F1 = M{NPVr(D)} →max;                (5)

min;)()()([
0

2 →−−+−= ∫
n

ZdDDfDnhDnrF     (6)

Далі обмеження на кількість учасників клас-
тера:

0 < n ≤ N.                            (7)
Математичне сподівання прибутку описуємо, 

як функцію попиту: 

{ } ∫ −−+−−=
n
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0
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де I – вартість туру ; n – кількість господарств, 
що беруть участь у кластері; r – вартість послуг 
готелю; h – транспортні витрати; Z – зарплата спів-
робітників; D – попит на послуги; f(D) – закон роз-
поділу попиту на тури.

Використовуючи статистичні дані кластера еко-
агротуризму «Оберіг», знайдемо оптимату кіль-
кість членів кластера.
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Так туристична група, що складається з 6 чоло-
вік, має витратити наступні кошти за тур (табл. 1).

Підставляючи числові дані з таблиці 1 в рів-
няння (8), отримуємо наступну залежність.

Таким чином, для даного кластера оптималь-
ним є 60 підприємств.

Висновки. У роботі проаналізовано основні 
проблеми села, рішенню яких сприяє «зелений 
туризм», а саме:

‒ об’єднання можливостей і потужностей під-
приємств-партнерів;

‒ участь у розробці програм і проектів розвитку 
туристичної галузі;

‒ розвиток мережі поширення рекламних мате-
ріалів;

‒ сприяння пожвавленню ділової кваліфікації 
і підвищенню професіоналізму керівників, членів 
кластера та інших спеціалістів, 

‒ поширення набутого досвіду шляхом органі-
зації туристичних виставок, ярмарок, конференцій 
у містах кластера;

‒ розробку і використання нових підходів до 
організації туристичного бізнесу. 

Щоб уникнути негативних наслідків конку-
ренції між учасниками кластеру, необхідно при 
розширенні мережі кластеру у визначеному 
регіоні, перевіряти виконання таких двох умов: 
чи зберігається позитивне значення показника 
рентабельності від входження додаткового під-
приємства; чи норма прибутковості підприємств 
кластеру регіону перевищує середньогалузевий 
показник.

Використовуючи економіко-математичну мо- 
дель Самуельсона – Хікса, доведено, що клас-
тери в «зеленому туризмі» рентабельні. Створена 
стохастична модель для визначення оптимальної 
кількості підприємств у кластері.
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Таблиця 1
Вартість послуг еко-агротуризму

Послуги Витрати
Оплата послуг готелю 2400
Включена до складу податкового кредиту 
суму ПДВ 400

Оплачено екскурсійні послуги 600
Включена до складу податкового кредиту 
суму ПДВ 100

Перераховано за транспортні послуги 1200
Включена до складу податкового кредиту 
суму ПДВ 200

Отримано оплату за реалізовані путівки 5400
Нараховано за податкові зобов’язання 
ПДВ 900

Списано на витрати виробництва вар-
тість оплачених послуг (готельних, екс-
курсійних, транспортних)

3500

Нараховано зарплату працівникам тур-
фірми 450

Нараховано до соціальних фондів 166,5


