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Обов’язковою передумовою для вдалого старту та функціонування 

суб’єктів господарювання у туристичній галузі є її сучасне інформаційне 
забезпечення. Застосування сучасних інформаційних технологій в 
управлінській діяльності більшості туристичних підприємств сьогодні є одним 
із найважливіших факторів підвищення ефективності. Високі темпи росту 
інформаційних технологій, великі надходження коштів у сферу послуг та як 
наслідок розширення процесів глобалізації активно впливають на розвиток 
індустрії туризму. Туристичні підприємства які давно працюють у сфері 
обслуговування, або тільки розпочинають свою діяльність, постійно 
стикаються у своїй діяльності з багатьма проблемами, розв’язати які неможливо 
без допомоги автоматизованих інформаційних технологій. Безперервне 
удосконалення інформаційних технологій створює умови для високоякісного 
задоволення постійно зростаючих потреб потенційних споживачів туристичних 
послуг, що безпосередньо спричиняють посилення конкуренції між 
туристичними фірмами [1].  

Незважаючи на значний науковий інтерес до питань інформаційних 
технологій в туризмі, методика оцінки економічної ефективності та 
впровадження у діяльність туристичного підприємства комп’ютерних систем 
автоматизації досліджено недостатньо. 

При прийнятті управлінських рішень щодо оптимізації витрат велике 
значення набуває достовірність інформації, що формується в основному в 
системі бухгалтерського обліку, а також дані про шляхи зниження витрат, 
виявлених в процесі економічного аналізу. Проведене дослідження показало, 
що в даний час на підприємствах туристичного бізнесу практично відсутня 
досить надійна інформаційна база для прийняття обґрунтованих рішень, 
пов'язаних з ефективним управлінням витратами, немає сумісності даних про 
витрати інших підприємств туристичного бізнесу, що містяться в статистичній і 
обліково-аналітичної інформації, відсутня методика факторного аналізу, яка 
враховує особливості туристського бізнесу. Тому необхідна розробка 
комплексної системи обліково-аналітичного забезпечення управління 
витратами на підприємствах, що виробляють туристичний продукт, і в 
організаціях його реалізують, яка передбачала б як збір інформації, так і її 
обробку з  метою аналізу і прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Індустрія туризму за останнє десятиліття зазнала сильного впливу 
комп'ютерних технологій. В даний час навіть невеликі туристичні фірми в змозі 
використати комп'ютери для автоматизації як основних, так і допоміжних 
функцій (бухгалтерський облік, економічний аналіз). Туристична індустрія 
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ідеально пристосована для впровадження комп'ютерних технологій. Для неї 
потрібні системи, в найкоротші терміни надають відомості про доступність 
транспортних засобів та можливості номерного фонду готелю, що 
забезпечують швидке резервування і внесення коректив, а також автоматизацію 
рішення допоміжних завдань при наданні туристичних послуг: формування 
таких документів, як квитки, рахунки, путівники, забезпечення довідковою 
інформацією. Сучасний рівень розвитку бізнесу пред'являє принципово нові 
вимоги до інформаційного обслуговування аналізу та обліку, в тому числі 
забезпечення швидкості передачі інформації, її актуальності, достовірності та 
своєчасності надання. Поява нових технологій організації інформаційних 
процесів пов'язано, перш за все, з використанням комп'ютерних технологій. 

У системах організаційного управління, аналізу та обліку найбільш 
поширені автоматизовані інформаційні технології, в яких вироблення 
керуючого впливу покладено на людину – особу, яка приймає рішення. До 
таких систем відносяться практично всі інформаційні системи, що 
використовуються в сфері туризму. Сучасні інформаційні системи складаються 
з декількох видів забезпечують підсистем, до яких відносяться: технічне, 
програмне, інформаційне, організаційне, правове і ергономічне забезпечення. 

В українській туристичній галузі розробка інформаційних технологій, як 
правило, обмежується формуванням програмних продуктів з оформлення 
документів, їх систематизацією на рівні секретарської роботи і в кращому 
випадку автоматизацією рутинних процесів і створенням локальних баз даних 
для задоволення вузьких практичних потреб. Створення наскрізної 
інформаційної технології, що дозволяє об'єднати роботу всіх ланок організації, 
сформувати архіви з швидким і гнучким доступом до інформаційних ресурсів, є 
для багатьох туристичних фірм лише перспективою через те, що впровадження 
таких технологій незрівнянно з витраченими інвестиціями. 

Зараз в туристичному бізнесі йде активний пошук нових рекламних 
концепцій і нових рекламоносіїв. Аналізуючи досвід реклами невеликих 
туристичних агентств, які більш мобільні при виборі методів реклами і точніше 
відстежують її ефективність завдяки значним зусиллям з боку туристичної 
преси, яка пропагує використання нових технологій і Інтернету, туроператори 
приходять до висновку, що крім реклами в звичайних ЗМІ необхідна також 
інтернет-реклама . Залежно від особливостей туроператора реклама в Інтернеті 
може переслідувати різні цілі: створення сприятливого іміджу компанії на 
ринку; просування нових туристичних напрямків; підвищення обсягу продажів 
власного туристичного продукту; стимулювання туристичних агентств 
працювати саме з даними туроператором; стимулювати кінцевого споживача – 
туриста купувати в уповноважених агентствах продукти саме даного 
туристичного  оператора, а не його конкурентів. 

Отже, активне впровадження сучасних комп'ютерних технологій у 
діяльність туристичних підприємств є необхідною умовою їх успішної роботи, 
оскільки точність, надійність, оперативність і висока швидкість обробки та 
передачі інформації визначає ефективність управлінських рішень у цій сфері 
[1]. Впровадження інформаційних технологій змінює технологію управління, 
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звільнює користувачів від трудомістких процедур обробки інформації, значно 
підвищує оперативність прийняття рішень, поліпшує комфортність праці. 
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