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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Створення нових інформаційних технологій має велике значення для 

розвитку суспільства. Вони активно перетворюють інші технології 

матеріального і нематеріального виробництва, в кінцевому підсумку формуючи 

новий стиль роботи, спосіб життя в цілому. Суть інформаційних технологій 

становлять методи і засоби формування та підтримки інформаційних потоків у 

системах управління об'єктами, у тому числі, підприємствами сфери туризму. 

В Україні інформаційні системи, у тому числі, у формі електронних 

комунікацій, є новим засобом організації туристичної сфери, тому вітчизняними 

науковцями вони досліджені недостатньо. Разом з тим, неспростовним фактом є 

те, що в нинішніх умовах використання інформаційних технологій у сфері 

туристичних послуг є необхідною умовою успішного просування туристичного 

продукту на національний та міжнародний ринок послуг [1, с.25]. Сфера туризму 

вимагає застосування систем, які за найкоротший проміжок часу можуть надати 

відомості про доступність транспортних засобів, забезпечити швидке 

резервування, вирішення ряду питань в момент надання туристичних послуг. 

Особливо актуальним це є для операторів, що працюють у сфері в'їзного туризму, 

а отже, мають справу з туристичними агенціями країн, в яких поширення 

інформаційних технологій має тривалу історію і на даний момент розвивається 

більш значними темпами. 

Удосконалювалося і програмне забезпечення взаємодії між туроператором 

та турагентом: від роботи в системі офф-лайн, в якій Інтернетомкористуються 

лише для передачі заздалегідь заповнених заявок по електронній пошті, до 

роботи в режимі реального часу, коли заявки, оформлені та збережені в 

програмному забезпеченні турагента, автоматично потрапляють в базу даних 

туроператора [3, с.9]. У випадках, коли використовується система он-лайн 

бронювання, після відправки заявки турагент може одразу прослідкувати її стан. 

Така система зручна для зв'язку туристичних підприємств, що знаходяться в 

різних часових поясах, економить час та ресурси турагента. 

Інформаційно-технічна революція, яка відбулась в суспільстві, змінила 



характер та методи ведення бізнесу. Інформаційні системи розглядають як 

необхідний засіб забезпечення технологічного процесу, моделювання, 

моніторингу і прогнозування екологічних, економічних та інноваційних процесів 

на підприємствах туристичної галузі. Ефективне автоматизоване інформаційне і 

технологічне управління - це ключова ланка в підвищенні економічної 

ефективності і поліпшенні якості послуг. Тому для швидкого і безпомилкового 

контролю, повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти 

обслуговування клієнта неминучим і незамінним стає впровадження 

автоматизованих систем управління (АСУ) [4, с.43]. 

В умовах жорсткої конкуренції і ринкової економіки жодна успішна 

туристична фірма не може повноцінно розвиватися й ефективно просуватися без 

сучасних АСУ. Їх цінність можна розглядати у двох площинах: 1.) у процесах, 

які автоматизуються; 2.) даних, які акумулюються під час роботи. Розглянемо 

значення кожної з них. 

1. Автоматизація процесів функціонування систем дозволяє активувати 

виконання щоденних завдань персоналу і керівництва туристичної фірми. При 

цьому досягається взаємозв'язок між різними службами фірми, що значною 

мірою підвищує ефективність праці і дозволяє позбавитися значної кількості 

суттєвих помилок, отриманих під час створення продукту (послуги). Разом з тим, 

керівництво одержує потужній інструмент контролю розвитку туристичної 

фірми і фінансових потоків, а можливості зловживань персоналу скорочуються 

до мінімуму. В цілому, з використанням автоматизованих систем туристична 

фірма стає більш керованою. Керівництво, одержуючи адекватні дані щодо стану 

справ на даний момент і в перспективі на майбутнє, має можливість приймати 

коректні і своєчасні рішення. 

2. Крім функцій управління, системи пропонують додаткові можливості 

підвищення рівня сервісу для клієнтів. Система дозволяє враховувати 

різноманітні побажання і переваги споживача послуг, зберігає дані по кожному 

клієнту, що коли-небудь користувався послугами туристичної фірми, а процес 

надання послуг стає безпроблемним для нього [2, с.18]. 

Інформаційні технології управління з'явилися у світовій індустрії давно, на 

українському ринку - присутні відносно недавно. Для більшості фірм України, 

які займаються туристичною діяльністю (близько 60 %), впровадження АСУ є 

необхідним, критично важливим для успішного розвитку бізнесу. Як в усьому 

світі, так і в Україні їх використання стає засобом конкурентної боротьби 

туроператорів. Тому українська туристична індустрія сьогодні переживає етап 

масштабної переорієнтації з паперово-ручного методу роботи на застосування 

АСУ. 

АСУ туристичним комплексом функціонують як в окремих туристичних 

фірмах, так і в цілих мережах даної галузі, які оснащені могутнім 

інструментарієм по збереженню і управлінню кореспонденцією між відділом 

продажів туристичної фірми і клієнтами. Сучасні АСУ працюють не тільки в 

локальній мережі, але і мають можливість підключення до роботи в глобальній 

мережі Інтернет. Перевагами таких технологій є те, що даний процес дозволяє 

проводити гнучку маркетингову і цінову політику, досягаючи при цьому 



максимальної прибутковості від кожної отриманої заявки чи пропозиції. Завдяки 

цьому туристична фірма має можливість створювати високоефективну стратегію 

продажу, що базується на аналізі тенденцій і взаємодій на ринку, контролювати 

умови реалізації своїх пакетів послуг (мінімальний тариф і тривалість туру, 

обмеження на кількість продаваних путівок різних типів, вимоги, гарантії заявок, 

передоплату та ін.), приводячи їх у відповідність з кон'юнктурою ринку у будь-

якому географічному регіоні. У такий спосіб туристична фірма одержує 

максимально можливу віддачу від кожного сегменту ринку [5,с.78; 6, с.164]. 

Впровадження автоматизованої інформаційної системи дозволяє 

скоротити витрати на робочу силу приблизно на 30%, а отже, й підвищити 

продуктивність праці [7, с.347]. Тобто робочий час і витрати на оплату праці з 

надання послуг будуть меншими за такі ж показники при використанні старого 

підходу. Це відкриває нові можливості для ефективного вирішення основних 

завдань туристичного бізнесу. Експлуатація системи дозволяє реалізувати 

програми ресурсозбереження шляхом зниження експлуатаційних витрат на 

утримання систем зв'язку, зниження енергоспоживання, уникнути пікових 

навантажень, збільшити продуктивність праці, поліпшити якість послуг, 

підвищити кваліфікацію працівників туристичної фірми. На макрорівні система 

інформаційних технологій дозволяє інтегрувати пропозиції туристичних 

продуктів та їх розподіл. На мікрорівні впровадження передових технологій 

призводить до більш ефективного і швидкого управління фірмою, яка надає 

послуги. 
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