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Запропонований ресурсно-функціональний підхід і побудована 

відповідна система математичних моделей для опису туристичної діяльності 
готельних закладів регіону в розрізі територіальних адміністративних 
одиниць нижчого рівня. Розроблена система головних картографічних 
сюжетів для потреб геоінформаційного моніторингу туристичної діяльності 
готельних закладів. 
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Постановка проблеми. У регіоні, який зорієнтований на значні 

туристичні потоки (а саме такою є Львівська область), виникає проблема 
ефективного регіонального менеджменту туристичною діяльністю. Ця 
діяльність за своєю природою має територіальний характер і є 
багатоаспектною У цій роботі розглядаємо аспект розміщення туристів у 
готельних закладах. Ефективний менеджмент потребує безперервного 
моніторингу, а його територіальний характер означає застосування 
суспільно-географічних, картографічних та геоінформаційних підходів. Для 
схоплення та опису територіальної ситуації потрібна ситема математико-
географічних моделей. 

Аналіз публікацій. У наш час чимало дослідників підходять до 
проблеми оцінки та аналізу готельно-туристичної діяльності. В [1] 
розглядаються питання управління готельним господарством. Ідея ресурсно-
функціонального підходу до аналізу територіальних систем була закладена і 
опублікована в [2]. Низка теоретичних та прикладних аспектів готельного 
бізнесу викладена в [3]. У посібнику [4] висвітлені проблеми вивчення мереж 
та послуг готельного господарства. У [5] автори обгрунтовують економічні 
показники для характеристики готельного господарства. Крім цього, 
джерелом номенклатури економіко-статистичних показників є численні 
статистичні довідники, видані у розрізі областей України та в розрізі районів 
Львівської області. 

Постановка завдання. Розглядаємо обласний регіон у розрізі 
адміністративних утворень (районів та м. Львова). Нехай iK  - загальна 
кількість готельних закладів у i -му районі 21,,1=i , тобто розглядаємо 20 



адміністративних районів Львівської області, а також окремо місто Львів. 
Ставиться завдання розробити систему математико-географічних моделей 
для геоінформаційного моніторингу туристичної діяльності готельних 
закладів в обласному регіоні. 

Головні результати дослідження. Готельні заклади району можна 
охарактеризувати багатьма ознаками. Поділимо ці ознаки на дві логічні 
групи: ресурсні та функціональні. Їхній склад подамо нижче, а зараз 
відзначимо, що ресурси готелів та їхні функції перебувають у певному 
взаємозв'язку: ресурси є основою для виконання функцій, а виконані функції 
є основою для подальшого розвитку ресурсів. 

Розглянемо ресурсні показники готельних закладів району. Кожен i -й 
район можна охарактеризувати такими головними абсолютними ознаками: 

iN   -  кількість номерів у готельних закладах; 
iM   -  кількість місць у номерах готельних закладів; 

iS   -  житлова площа номерів у готельних закладах. 

Загальну кількість номерів можна декомпонувати за кількістю місць в 
номері: 

∑=
j

iji nN ,   де ijn  - кількість номерів з j  місцями в  i -му районі. 

Тоді кількість місць у номерах можна представити так: 

∑ ⋅=
j

iji njM . 

На базі абсолютних ознак обчислюємо відносні ознаки: 

i

i
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M
m =   -  середня кількість місць в одному номері; 

i

i
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S
s =   -  середня житлова площа одного місця в номері. 

Тоді інтегральний індекс i -го району за відносними ресурсними 
ознаками визначається так: 
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де m , s  - середньообласні значення відповідно кількості місць в одному 
номері та житлової площі одного номера. 

Аналогічно розглянемо функціональні ознаки готельних закладів 
району. Функціональні ознаки визначаються за деякий період часу (місяць, 
квартал, рік) Кожен i -й район в аспекті діяльності готельних закладів можна 
охарактеризувати такими головними абсолютними ознаками: 

iT  - кількість обслужених туристів; 
iD  - кількість реалізованих туристо-діб; 

iV  - вартість реалізованих туристо-діб. 



Загальну кількість туристів можна декомпонувати за часом (кількістю 
діб) їхнього проживання в готелі: 

∑=
l

ili tT ,   де ilt  - кількість туристів, які проживали l  діб в i -му районі. 

Тоді кількість реалізованих туристо-діб можна представити так: 

∑ ⋅=
l

ili tlD . 

На базі абсолютних ознак обчислюємо відносні ознаки: 
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d =   -  середня тривалість проживання одного туриста в номері; 

i

i
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V
v =   -  середня вартість одної туристо-доби. 

Тоді інтегральний індекс i -го району за відносними функціональними 
ознаками визначається так: 
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де d , v  - середньообласні значення відповідно тривалості проживання 
одного туриста і вартості одної туристо-доби. 

На основі побудованих моделей покажемо шляхи геоінформаційного 
картографічного відображення моніторингових ознак. Вони включають 
низку головних картографічних сюжетів, які легко реалізуються з 
використанням геоінформаційних технологій. Перший сюжет має загальний 
характер. Другий, третій, четвертий та п'ятий сюжети розкривають 
територіальні особливості ресурсних ознак. Щостий, сьомий, восьмий та 
дев'ятий сюжети розкривають територіальні особливості функціональних 
ознак. Нарешті десятий, одинадцятий та дванадцятий сюжети розкривають 
зв'язок ресурсних ознак з функціональними. 

Картографічний сюжет № 1: ‟Готельні заклади регіону”. Він є 
поєднанням картограми та картодіаграми, причому картодіаграмою 
показуємо кількість iK  готельних закладів за районами, а картограмою – 
коефіцієнт росту кількості готельних закладів району за досліджуваний 
період. 

Картографічний сюжет № 2: ‟ Номери готельних закладів регіону”. Він 
є поєднанням картограми та картодіаграми, причому картодіаграмою 
показуємо кількість iN  та структуру ijn  (за кількістю місць) номерного фонду 

готельних закладів, а картограмою – середню в районі кількість 
i

i

K
N  номерів 

одного готельного закладу. На врізці за допомогою діаграми показуємо 
структуру номерного фонду за кількістю місць для всієї області. 

Картографічний сюжет № 3: ‟ Місця в номерах готельних закладів 
регіону”. Він є поєднанням картограми та картодіаграми, причому 



картодіаграмою показуємо кількість місць iM  у номерах готельних закладів, 
а картограмою – середню в районі кількість місць im  одного номера. 

Картографічний сюжет № 4: ‟ Житлова площа номерів у готельних 
закладах регіону”. Він є поєднанням картограми та картодіаграми, причому 
картодіаграмою показуємо загальну житлову площу iS  номерів готельних 
закладів району, а картограмою – середню в районі житлову площу is  одного 
місця. 

Картографічний сюжет № 5: ‟ Інтегральний ресурсний індекс готельних 
закладів регіону”. Тут картограмою (або способом ізоліній) показуємо 
величину інтегрального ресурсного індекса рес

iI  за районами. 
Картографічний сюжет № 6: ‟ Туристи, обслужені в готельних закладах 

регіону”. Він є поєднанням картограми та картодіаграми, причому 
картодіаграмою показуємо кількість iT  обслужених туристів та їхню 
структуру ilt  (за кількістю діб проживання) у готельних закладах району, а 

картограмою – середню кількість туристів 
i

i

K
T  обслужених одним готельним 

закладом. На врізці за допомогою діаграми показуємо структуру обслужених 
туристів за кількістю діб проживання для всієї області. 

Картографічний сюжет № 7: ‟ Реалізація туристо-діб у готельних 
закладах регіону”. Він є поєднанням картограми та картодіаграми, причому 
картодіаграмою показуємо кількість реалізованих туристо-діб iD  у готельних 
закладах району, а картограмою – середню тривалість id  (у добах) 
перебування одного туриста. 

Картографічний сюжет № 8: ‟ Вартість реалізованих туристо-діб у 
готельних закладах регіону”. Він є поєднанням картограми та картодіаграми, 
причому картодіаграмою показуємо вартість у гривнях реалізованих туристо-
діб iV  у районі, а картограмою – середню вартість iv  туристо-доби для одного 
туриста. 

Картографічний сюжет № 9: ‟ Інтегральний функціональний індекс 
готельних закладів регіону”. Тут картограмою (або способом ізоліній) 
показуємо величину інтегрального функціонального індекса функ

iI  за 
районами. 

Картографічний сюжет № 10: ‟ Туристи в номерах готельних закладів 
регіону”. У цьому сюжеті картограмою (або способом ізоліній) показуємо 

середню кількість туристів 
i

i

N
T , що проживають в одному номері готельного 

закладу. 
Картографічний сюжет № 11: ‟ Реалізація туристо-діб на місця номерів 

готельних закладів регіону”. Тут картограмою (або способом ізоліній) 

показуємо середню кількість туристо-діб 
i

i

M
D , реалізованих на одне місце в 

готельному закладі. 



Картографічний сюжет № 12: ‟ Вартісна віддача житлової площі 
готельних закладів регіону”. У цьому сюжеті картограмою (або способом 
ізоліній) показуємо середню фактичну оплату на одиницю житлової площі 

готельних закладів 
i

i

S
V . 

Крім названих головних картографічних сюжетів можливі й інші, про 
які тут говорити не будемо. 

Сукупність об’єктів туристичної інфраструктури регіону можна 
розглядати, як деякий спеціалізований територіальний суспільний комплекс. 
Вважаємо територіальний суспільний комплекс стаціонарним, якщо в ньому 
всі процеси функціонування є стабільними в часі. Є підстави вважати, що для 
стаціонарного територіального суспільного комплексу функціональне 
районування його території є наслідком і причиною геопросторової 
організації геопросторово мінливих елементів комплексу. 

Висновки. Туристичну діяльність готельних закладів можна описати 
засобами математичної географії з виходом на геоінформаційне 
картографічне відображення. У результаті дослідження отримана така 
система математичних моделей: 

∑=
j

iji nN , 

ii
j

iji mNnjM ⋅=⋅=∑ , 

iii sMS ⋅= , 

s
s

m
m

I iiрес
i += , 

∑=
l

ili tT , 
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l

ili dTtlD ⋅=⋅=∑ , 

iii vDV ⋅= , 

v
v

d
d

I iiфунк
i += . 

Вона дає змогу обгрунтовано сформувати систему 12 головних 
картографічних сюжетів для ГІС-реалізації, яка комплексно розкриває 
ресурсний та функціональний аспекти туристичної діяльності готельних 
закладів. 
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Resource-functional approach is offered and the proper system of 
mathematical models is built for description the hotel establishment tourist activity 
of region in territorial administrative units of lower level. The system of main 
cartographic subjects is developed for the necessities of the geoiformatic 
monitoring of hotel establishments tourist activity. 
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Предложен ресурсно-функциональный подход и построена 

соответствующая система математических моделей для описания 
туристической деятельности гостиничных заведений региона в разрезе 
административных единиц низшего уровня. Разработана система главных 
картографических сюжетов для потребностей геоинформационного 
мониторинга туристической деятельности гостиничных заведений. 

Ключевые слова: ресурс, функция, гостиница, турист, система 
математических моделей, картографический сюжет. 


