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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ 
КОМПЛЕКСІВ 
Запропонована структура інформаційних технологій для моделювання та аналізу 

процесів формування і розвитку окремих туристичних об’єктів, цілісних туристичних 
комплексів на регіональному та локальному рівнях. Розроблені інформаційні технології 
дають змогу проводити аналіз процесів започаткування та ведення туристичного бізнесу, 
використання природних та рекреаційних ресурсів відповідної території. Іл.: 3. Бібліогр.: 12 
назв. 
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використання природних та рекреаційних ресурсів. 

Вступ. Туризм є пріоритетною галуззю в Україні, про що свідчить 
схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та 
курортів, метою якої є створення умов для збільшення потоку туристів, 
створення розвинутої туристичної інфраструктури шляхом раціонального 
використання туристичних ресурсів, що сприятиме збільшенню обсягу 
надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження туристичної 
діяльності. 

Важливим інструментом підвищення ефективності туристично-
рекреаційної галузі є впровадження сучасних інформаційних технологій 
(ІТ). Під інформаційною технологією зазвичай розуміють сукупність 
методів, процесів, програмно-технічних засобів, що об’єднуються в 
технологічний ланцюг для забезпечення збору, обробки, зберігання, 
передачі та відображення інформації [1]. 

Аналіз літературних даних та постановка проблеми. Великі 
обсяги інформації, якими насичена туристична галузь зумовлюють 
необхідність використання ІТ для забезпечення якісного рівня 
управління. Такі ІТ для туризму можна поділити на класи, що 
представлені на рис. 1 [2]. 

На сьогодні інформаційне та програмне забезпечення туристичної 
галузі представлене, в основному, програмами для автоматизації обліку, 
діяльності туристичних фірм та готелів. Разом з тим відсутні комплексні 
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інформаційні технології, спеціалізовані системи, програмні комплекси, 
призначені для вирішення задач прогнозування об’єктів туристичної 
інфраструктури та процесів туристичної галузі [3]. Вирішення такої 
задачі потребує створення комплексу інформаційних технологій, 
призначеного для моделювання та прогнозування просторового розвитку 
інфраструктури об’єктів туристичної галузі. 

 

 
 
Рис. 1. Сфери застосування інформаційних технологій у туристичній галузі 

 
Сучасні засоби аналізу територіального розміщення та моделювання 

просторового розвитку об’єктів базуються на використанні 
геоінформаційних технологій. Наприклад, в роботі [4] проводиться 
проектування системи моніторингу озер в урбанізованій місцевості. 
Також, в роботі [5] створюється система підтримки прийняття рішень на 
основі даних з геоінформаційної системи (ГІС). Створення та 
використання геоморфологічної цифрової бази даних описано в роботі 
[6]. Визначенню індексу, що характеризує ризик опустелювання земель 
присвячено роботу [7]. В ній ГІС використано як джерело даних, про 
склад і рельєф грунтів. В роботі [8] виконується імітаційне моделювання 
паводкових ситуацій в реальному часі: за допомогою World Wide Web 
виконується одержання та передача актуальних даних, далі іде їх обробка 
в ГІС та запуск імітаційної моделі. Результати моделювання 
представляються у вигляді карт, до яких також є доступ через WWW. Для 
прогнозування зміни рівня грунтових вод використовувались 
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функціональні можливості ГІС [9]. В роботі [10] ГІС є також джерелом 
даних для оцінки придатності земель. Результати дослідження рівня 
придатності території м. Мехіко візуалізуються за допомогою 
геоінформаційного картографування. 

 
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка 

комплексу ІТ, призначених для прогнозування та моделювання розвитку 
просторових характеристик туристичних об’єктів. Вирішення цієї задачі 
передбачає: 

– автоматизацію створення моделей та методів прогнозування 
туристичних процесів; 

– розробку моделей просторового розвитку для об’єктів туристичної 
інфраструктури; 

– розробку ІТ моделювання туристичних комплексів. 
 
Методи і засоби розробки інформаційних технологій 

моделювання туристичних комплексів. Всебічне охоплення потреб 
туристичної галузі вимагає розроблення ІТ на двох рівнях: 

– локальному – для моделювання та аналізу процесів формування та 
розвитку окремих туристичних об’єктів; 

– регіональному – для моделювання та аналізу процесів розвитку 
цілісних туристичних комплексів. 

Розв’язання задачі прогнозування розвитку просторової форми 
інфраструктури об’єктів туристичної галузі полягає у використанні даних 
ГІС та побудові відповідних математичних моделей. Для цього вручну 
здійснюють вибірку даних або розробляють програмну надбудову над 
ГІС, що реалізує відбір та обробку даних. Проте таким чином практично 
неможливо вчасно, ефективно та комплексно розв’язати поставлену 
задачу. Для цього розроблено інформаційну технологію прогнозування 
розвитку інфраструктури (ІТПРІ) об’єктів туристичної галузі, яка 
інтегрує методи прогнозування просторових характеристик об’єктів 
туристичної інфраструктури, розширює аналітичні можливості для 
підготовки відповідних рішень, за рахунок проблемно-орієнтованої 
адаптації математичних моделюючих програмних пакетів з 
автоматизованим поданням геопросторових даних та їх опрацювання, що 
дозволяє забезпечити та реалізувати  комплексний підхід у прийнятті 
відповідних рішень. ІТПРІ складається з наступних етапів: 

1. Постановка задачі. Визначаються задачі та об’єкт прогнозування. 
2. Відбір даних з ГІС, реалізований на основі розробленого 

алгоритму відбору та конвертації геопросторових даних. 
3. Обробка даних. 
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4. Навчання гібридної нейромережі ANFIS, формування бази правил 
та систем нечіткого виводу. 

5. Розрахунок просторового розподілу належності території до 
урбанізованої методом визначення ступеня належності території до 
урбанізованої. 

6. Розрахунок по моделях на основі математичних фракталів та 
дифузії методом моделювання просторової форми інфраструктури 
туристичних містечок. 

7. Графічне відображення результату моделювання [11]. 
Спільним вхідним параметром моделей на основі математичних 

фракталів та дифузії є матриця просторового розподілу належності 
території до урбанізованої. З ГІС при виборі об’єкту дослідження 
визначаються координати атракторів та обмеження. Додатково для 
кожної моделі визначаються значення емпіричних параметрів. Реалізація 
моделей фракталів відбувається за рахунок математичних фракталів, 
дифузії – на основі клітинних автоматів. Вихідним результатом є 
просторова форма інфраструктури об’єктів туристичної галузі. 

Для аналізу перспектив розвитку туристичної інфраструктури 
регіону необхідно попередньо виявити наявність та оцінити якість 
рекреаційних ресурсів території. Основною характеристикою 
туристично-рекреаційного ресурсу, яка впливає на розвиток туристичної 
інфраструктури є його привабливість. Показник рекреаційної 
привабливості території представлено як лінгвістичну змінну 
P = "рекреаційна привабливість території". Змінна визначається видами 
відпочинку та рекреації, які можна організувати та здійснити на даній 
території, яка залежать від кліматичних, географічних, історико-
культурних умов та діяльності людини. 

Загальний сезонний рівень рекреаційної привабливості 
територіальної одиниці – складається з привабливостей усіх 
елементарних ділянок, які належать даній території: 

 ∑∑
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де RL  – чисельність населення R -ї адміністративно-територіальної 
одиниці (звичайна змінна); ( )tPij  – показник рекреаційної привабливості 
території елементарної ділянки ijG  (звичайна змінна); R  – територіальна 
одиниця (звичайна змінна); n  – кількість елементарних ділянок, якою 
розбито досліджувану площу, по горизонталі (звичайна змінна); m – 
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відповідно, кількість елементарних ділянок по вертикалі (звичайна 
змінна). 

Розроблена схема потоків даних, які використовуються 
інформаційною технологією моделювання просторового розвитку 
об’єктів туристичної інфраструктури для оцінювання рекреаційної 
привабливості території, наведена на рис. 2 [12]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема потоків даних задачі розрахунку рекреаційної привабливості 
 
Рекреаційний потенціал території визначається максимальним 

рівнем туристичних послуг, які можна запропонувати на цій території. На 
рис. 3 показано схему потоків даних, що використовується розробленою 
інформаційною технологією моделювання просторового розвитку 
об’єктів туристичної інфраструктури для оцінювання рекреаційного 
потенціалу території. 

Таким чином розроблена інформаційна технологія моделювання 
просторового розвитку туристичних комплексів, яка інтегрує розроблені 
методи оцінювання рекреаційної привабливості та рекреаційного 
потенціалу території, прогнозування розвитку інфраструктури об’єктів 
туристичної галузі. 
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Рис. 3. Схема потоків даних задачі визначення рекреаційного потенціалу 
території 

 
Висновки. Інформаційні технології моделювання туристичних 

комплексів дають можливість проводити аналіз процесів започаткування 
та ведення туристичного бізнесу, використання природних та 
рекреаційних ресурсів досліджуваної території, забезпечують можливість 
формування варіантів науково-обґрунтованих стратегій розвитку 
туристичної інфраструктури на регіональному рівні, розширюють 
науково-методичну базу дослідження туристичного ринку. 
Впровадження розроблених ІТ сприятиме розв’язанню задач розрахунку 
привабливості території для розвитку об’єктів інфраструктури, 
прогнозування динаміки розвитку просторової форми інфраструктури 
туристичних містечок, передбачення майбутніх сценаріїв розвитку 
регіону, які потрібні для потенційних інвесторів, органів державного 
управління з метою вироблення рекомендацій щодо розвитку 
туристичної галузі регіону в цілому. 
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