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них властивостей ґрунтів. Вони включають ресур-

созберігаючі технології використання мінераль-

них і органічних добрив, хімічних меліорантів, 

найбільш ефективні способи та строки внесення 

агрохімікатів. Урахування наслідків дії органічних 

і мінеральних добрив та хімічних меліорантів;

5) планування режимів зрошення сільсько-

господарських культур на компенсаційному та 

адаптивному принципах. Слід упроваджувати такі 

норми поливів, які виключають (мінімізують) ви-

трати поливної води на інфільтрацію.

Інтегральним показником якості управ-

ління родючістю ґрунтів виступає урожайність 

сільськогосподарських культур, її відповідність 

екологічним вимогам та еколого-меліоративний 

стан ґрунтів. Відповідність отриманих результатів 

запланованим оцінюється на заключному етапі і 

враховується при коригуванні режимів управлін-

ня родючістю ґрунтів [4].

Висновки. Ефективне розв’язання проблеми 

радикального поліпшення природокористування 

та охорони земель, у тому числі землекористуван-

ня та охорони земель, на сьогоднішньому етапі 

неможливе без виваженої і послідовної політики 

держави, єдиної науково обґрунтованої програми 

у галузі охорони єдиного земельного фонду, ді-

йового контролю за ходом її реалізації і цільовим 

використанням виділених бюджетних коштів [5]. 

При цьому держава повинна застосовувати гнуч-

ку систему як стимулюючих, так і примусових ва-

желів та інструментів впливу на землевласників 

і землекористувачів, від яких насамперед і зале-

жить стан нашого національного багатства — зе-

мельних ресурсів.
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Постановка проблеми. Туризм є однією з най-

більш дохідних галузей світової економіки, висту-

пає в числі найважливіших факторів соціально-

культурного розвитку, підвищення рівня і якості 

життя населення. Широта виконуваних функцій 

туризму дозволяє використовувати його як дію-

чий інструмент стимулювання соціально-еконо-

мічного зросту на регіональному й національному 

рівнях. Функції туризму проявляються, насампе-

ред, на територіях конкретних регіонів, а можли-

вості його розвитку визначаються природно-ре-

сурсними умовами регіонів. Тому використання 

туризму як інструменту соціально-економічного 

розвитку особливо актуально на регіональному 

рівні. Забезпечення зростаючого впливу туризму 

на соціально-економічні умови функціонування 

регіону вимагає розв’язку ряду конкретних задач, 

серед яких першочерговими є: оцінка ресурсної 

забезпеченості й туристських можливостей регі-

ону, розробка ефективних методів управління ту-
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ристсько-рекреаційними ресурсами, визначення 

напрямків розвитку ресурсної бази для досягнен-

ня бажаного соціально-економічного результату.

Особливості інвестиційної діяльності поля-

гають у тому, що жоден бізнес не обходиться без 

інвестицій. Інвестування в цьому контексті стає 

змушеним заходом, оскільки тільки інвестиції да-

ють можливість розвитку й росту. Інвестиційний 

процес супроводжується певною мірою ризику. З 

урахуванням специфічних умов України до осно-

вних видів інвестиційних ризиків ставиться кри-

міногенний ризик. Актуальність зазначеної теми 

полягає в тому, що криміногенний ризик обумов-

лений, насамперед, відсутністю належного захис-

ту прав приватної власності інвестора, процесами 

«переділу» власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ма-

кро — і мікроекономічним проблемам організації 

й управління туристською індустрією й рекреа-

ційною сферою присвячені роботи вітчизняних 

і закордонних учених В. І. Азара, О. Ю. Алек-

сандрової, М. Б. Біржакова, B. C. Боголюбо-

ва, О. С. Богомолової, М. А. Бокова, X Гріна, 

О. П. Дуровича.

Метою статті (постановка завдання) є моделю-

вання криміногенної обстановки, визначення пара-

метрів майбутнього стану злочинності в регіоні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Прогнозування структури злочинності, що може 

виникнути в регіоні з найрізноманітніших при-

чин дозволить розробити варіанти управлінських 

рішень з перерозподілу наявних сил і засобів пра-

воохоронних органів, усунення або нейтралізації 

причин і факторів, які можуть викликати негатив-

ні зміни у сформованій кримінологічній ситуації.

Для того щоб домогтися розвитку міжнарод-

ного й українського туризму в Запорізькій облас-

ті, необхідно забезпечити не тільки відповідний 

рівень якості послуг і рекреацій, що відповідають 

світовим стандартам, але й гарантувати гостям 

регіону особисту безпеку і схоронність їхнього 

майна. Високий рівень криміногенної обстанов-

ки негативно впливає на імідж усіх туристичних 

країн. Необхідна розробка стратегії мінімізації 

цього фактора.

Для розуміння причин, механізмів, виник-

нення й розвитку злочинності необхідно будувати 

моделі, що пов’язують соціально-економічні нор-

ми з поведінкою людей.

Найбільш ефективним підходом розв’язку 

задачі ймовірності виникнення злочинної пове-

дінки є системний аналіз [1, с. 124].

Для розв’язку прогностичних задач можливе 

застосування найрізноманітніших методів і їхніх 

модифікацій. Найчастіше застосовуються методи:

— моделювання, суть якого полягає в тому, 

що на основі встановлених залежностей між кри-

міногенними факторами будується математична 

модель, яка дозволяє зробити висновки про очі-

кувані зміни в злочинності;

— експертних оцінок, відповідно до яких в 

основу прогнозу покладена думка фахівців, за-

снована на професійному, науковому й практич-

ному досвіді;

— екстраполяції («найменших квадратів»), 

зміст якої полягає у вивченні минулого розвитку 

кримінальної ситуації й перенесення виявлених 

при цьому закономірностей на майбутній період, 

у тому числі із застосуванням методу розрахунку 

геометричного середнього коливань динамічного 

ряду (іншими словами — знаходження за дина-

мічним рядом відомих значень наступних зна-

чень, що перебувають за межами динамічного 

ряду).

Розглянемо загальну модель криміногенної 

ситуації у Запорізькій області — відносно від-

крита система з певним числом населення й дією 

ряду факторів злочинності [2, с. 24].

Нехай P
1
, P

2
, P

3
, види злочинів, тоді P

ij
 — за-

гальна криміногенна ситуація в регіоні.

Основна маса населення області законослух-

няна. Його життя й діяльність протікає в рамках 

правового поля України. За рівнем правопору-

шень область ніяк не виділяється серед інших 

суб’єктів.

Оскільки злочинність визначається множи-

ною випадкових факторів, то найбільш імовірним 

законом розподілу законослухняних громадян 

буде нормальний розподіл.

Загальне число злочинів (N
n
) можна умовно 

розділити на два типи:

 n cl cmN N N= + ,  (1)

де N
cl
 — випадкові, спонтанні злочини, N

cm
 — 

стимульовані певними соціально-економічними 

факторами.

Як правило, кількість стимульованих злочи-

нів перевищує кількість випадкових.

Маючи ймовірності P
cl
 , P

cm
, можна записати:  

 cn cl nN P N= ⋅ , cm cm nN P N= ⋅  

де N
n
 — загальна чисельність населення області. 

Як було відзначено вище, імовірність стимульова-

них злочинів перевищує імовірність випадкових, 

тому звернемо увагу саме на навмисні правопору-

шення.

В основному причинами стимульованих зло-

чинів можуть бути:

— змушене безробіття;

— низький рівень життя;

— велика диференціація в рівнях доходів на-

селення;

— порушення психіки;

— організована злочинність;

— наркоманія;

— алкоголізм;
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— недостатня культура, освіта, виховання;

— пропаганда насильства, аморальної пове-

дінки тощо [3, с. 137].

Для визначення ймовірності випадкових 

(спонтанних) злочинів можна скористатися «пра-

вилом трьох сигм», припускаючи, що законос-

лухняна більшість населення області укладається 

в цьому інтервалі. Імовірність законослухняної 

поведінки населення можна визначити за форму-

лою:

 ( ) ( )3 2p x m x⎡ ⎤− ≤ σ = Φ⎣ ⎦ ,  (2)

де Ф(x) — функція Лапласа. Імовірність здійснен-

ня випадкового злочину:

 ( ) ( )1 3 1 2np p x m x⎡ ⎤= − − ≤ σ = − Φ⎣ ⎦ ,  (3)

тоді кількість очікуваних випадкових злочинів:

 n n HN p N= ,  (4)

де N
Н
 — чисельність населення.

Рівень випадкових злочинів буде зменшу-

ватися при поліпшенні соціально-економічних 

умов життя, що означає й ріст числа законослух-

няного населення.

Розглянемо факторні моделі числа потенцій-

них злочинів, тобто стимульовані злочини.

Однією з причин здійснення правопорушен-

ня може стати безробіття. Маючи дані про чисель-

ність населення (N
Н
) у регіоні, а також дані про 

чисельність безробітних (N
б
), визначимо частку 

безробітних β у населенні.

Визначимо коефіцієнт забезпеченості засо-

бами:

 k
V

ν
= , 

де v — розмір допомоги за безробіттям, V — про-

житковий мінімум.

Для виживання безробітному необхідно до-

бути засоби розміром із прожитковий мінімум 

(V ), тобто суму:

 ( )1V V k−ν = − , 

тому загальна потреба в добуванні кримінальним 

шляхом засобів дорівнює:

 ( )1
HkV V k N= − ⋅β ⋅ .

Імовірність здійснення злочинів через безро-

біття в рік:

 
( ) ( )
1

1H

б

H

V k N
P k

V N

− ⋅β ⋅
≈ = − β

⋅
.

При такій імовірності число злочинів через 

безробіття знайдемо за формулою:

( )6 6 6 6
1 .n j j n n

j j

N P N P N k N= ⋅ = ⋅β ⋅ = − ⋅β ⋅∑ ∑   (5)

Якщо для м. Бердянськ Запорізької обл. на 

2011 рік N
n
 = 122000 осіб, k = 0,3 β = 0,3 та P

6
 = 

= 0,009  рік, тоді 

( )6
1 0,3 0,01 122000 854nN = − ⋅ ⋅ =  злочинів/рік [4].

Злочини, здійснення яких може визначити 

низький рівень життя. В області в 2011 році, за 

статистичним даними, нижче прожиткового міні-

муму мають прибуток 29280 осіб.

Позначимо γ (для м. Бердянськ Запорізької 

обл. 0,24) частку жителів області з доходом L, 

нижчим прожиткового мінімуму V. Тоді дефіцит 

прожиткового мінімуму, що повинен бути допо-

внений незаконним шляхом, може скласти різни-

ця між сумами прожиткового мінімуму й місяч-

ним доходом:

 L V LΔ = − .

Побудуємо модель визначення ймовірності 

злочинів:

 gh gh
i

L
P P

V

Δ
= = ⋅ γ∑  

(для м. Бердянськ Запорізької обл. 0,007) 1/рік 

число злочинів:

  gh gh n n

V L
N P N N

V

−
= ⋅ γ ⋅ = ⋅ γ ⋅   (6)

(для м. Бердянськ Запорізької обл. 491 злочинів у 

рік).

Висновки. Отже, у даній статті виявлені влас-

тивості часових рядів основних економічних по-

казників діяльності туристично-рекреаційних 

комплексів (характеристики циклічності, трен-

дової стійкості, наявність пам’яті й оцінка її гли-

бини), що дозволило розробити методи прогнозу-

вання розвитку й виявлення низької злочинності 

у тенденціях розвитку туристичного бізнесу Запо-

різької області.
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