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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Швидкий розвиток туристичного бізнесу на-

прикінці ХХ-го століття безперечно пов'язаний з дво-
ма важливими факторами: розвитком цивільної аві-
ації та появою глобальних дистрибутивних систем.
Поступове зростання ринку пасажирських переве-
зень, поява нових наземних і повітряних транспорт-
них засобів, збільшення кількості міжнародних тури-
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У статті визначено передумови створення та особливості роботи глобальних дистрибутивних систем,
виявлено можливості та перспективи їх подальшого розвитку. Глобальна дистрибутивна система розг-
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кож великими транснаціональними корпораціями в якості єдиної точки доступу з метою резервування
квитків авіакомпаній, готельних номерів, оренди автомобілів та забезпечення постачання інших послуг.

In article the preconditions of creation and the peculiarities of operating of global distribution systems are
defined, the possibilities and prospects of their further development are determined. The global distribution
system is considered as an international computer reservation network, created for applying by tourism
enterprises, online booking portals and large multinational corporations as a single point for admission to reserve
airline tickets, hotel rooms, lease the cars and provide other services.
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стичних подорожей обумовили необхідність створен-
ня глобальних дистрибутивних систем, які зараз ши-
роко використовуються в процесі отримання та збе-
рігання інформації, проведення у режимі реального
часу операцій, пов'язаних з резервуванням авіак-
витків, бронюванням номерів у закладах розміщення,
прокатом автомобілів, купівлею інших товарів турис-
тичного призначення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові дослідження щодо визначення впливу гло-
бальних дистрибутивних систем на розвиток сучасного
туристичного бізнесу здійснювали такі вчені, як В. Бо-
чарніков, В. Гуляєв, В. Данильчук, М. Жукова, О. Іва-
нова, І. Калашников, В. Квартальнов, Р. Кожухівська,
С. Мельниченко, Ю. Миронов, М. Морозов, Н. Моро-
зова, Н. Плотнікова, А. Чудновський та ін. Враховуючи
швидкий розвиток глобальних дистрибутивних систем
та постійний прогрес цифрових комунікацій, невиз-
наченість ступеня впливу нових технологічних рішень
на ефективність провадження туристичної діяльності,
актуальним є здійснення постійних досліджень у цьому
напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначення передумов створення та

особливостей роботи глобальних дистрибутивних сис-
тем, а також виявлення можливостей та перспектив їх
подальшого розвитку.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сфера туризму вже багато десятиліть є специфі-
чним "випробувальним полігоном" для застосовуван-
ня нових інформаційно-комунікаційних технологій.
Суб'єкти туристичного бізнесу є одними з перших, хто
почав використовувати прогресивні технології у про-
цесі власної економічної діяльності. В якості прикла-
ду можна навести факт розробки та застосування на
практиці комп'ютерних систем резервування
(Computer Reservation System — CRS), що дозволило
суттєво скоротити час обслуговування клієнтів, за-
безпечити резервування послуг у режимі реального
часу, зменшити собівартість послуг, оптимізувати
формування маршрутів для мандрівників тощо [2, c.
250].

Коли у 1960 році спеціалісти компанії IBM (один із
найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів
і програмного забезпечення) та авіакомпанії American
Airlines (один з найбільших авіаперевізників у світі за
розмірами пасажирського флоту, доходом, пасажиро-
потоком та кількістю обслуговуваних напрямків) роз-
робили першу комп'ютерну систему резервування Sabre,
призначену для бронювання авіаквитків, багато хто з
фахівців почав стверджувати про їх божевілля.
American Airlines витратила на створення цієї системи
150 млн дол. США. За такі гроші можна було придбати
на той час цілий повітряний флот з понад півтисячи
літаків.

Ідея створення першої комп'ютерної системи резер-
вування народилася у пасажирському літаку, під час ви-
падкової зустрічі генерального директора компанії
American Airlines та директора компанії IBM з прода-
жу. Їх продуктивна розмова на шляху з Лос-Анджеле-
са до Нью-Йорка згодом реалізувалася у спільне досл-
ідження двох потужних корпорацій щодо можливостей
створення у найближчому майбутньому автоматичної
системи резервування авіаквитків.

Обидві компанії вирішили скористатися результа-
тами науково-практичних розробок дослідників Масса-
чусетського технологічного інституту, яким вдалося
реалізувати комерційний проект системи безпеки по-
вітряного руху SAGE (Semi-Automatic Ground Environ-
ment). Цей проект забезпечив появу технологій опера-
тивної обробки інформації та відіграв важливу роль в
процесі розвитку комерційних обчислювальних систем.
Саме ці рішення згодом були покладені в основу систе-
ми Sabre.

На той час American Airlines вже мала у своєму
розпорядженні напівавтоматичну систему Reservisor,
однак агенти авіакомпанії, які резервували квитки, по-
винні були виконувати більшість операцій вручну,

оформляючи замовлення по телефону, відправляючи те-
леграфні повідомлення та витрачаючи багато часу на за-
повнення паперових документів. Менеджери авіаком-
панії сподівалися, що інвестиції у нові технології допо-
можуть зменшити кількість таких проблем без збільшен-
ня вартості операцій.

 Система Sabre об'єднала навколо себе ідеальне інте-
лектуальне співтовариство, члени якого прагнули ово-
лодіти новими інформаційними технологіями, реалізу-
вати свій діяльний потенціал та перетворитися з часом
на сучасних висококваліфікованих фахівців. У підсум-
ку, на початку 70-х років XX-го століття нова комп'ю-
терна система резервування стала повністю інтерактив-
ною, а ймовірність виникнення помилки під час резер-
вування квитків не перевищувала 1%.

Трохи пізніше у 1971 році на замовлення авіаком-
панії United Airline (перша авіакомпанія, яка почала про-
понувати пасажирам послуги харчування та запровади-
ла на своїх літаках посаду стюардеси) була створена
комп'ютерна система резервування Apollo, у 1972 році
в СРСР була створена перша черга комп'ютерної систе-
ми резервування Сирена-1, у 1976 році Videcom
International спільно з British Airways (найбільша авіа-
компанія Великобританії) розробили комп'ютерну сис-
тему резервування Travicom.

У 1982 році була запущена друга черга системи Си-
рена-2 для якої використовувалася спеціальна опера-
ційна система ТАІС (Транспортна авіаційна інформа-
ційна система) та СУБД власної розробки — САК (Сис-
тема автоматизованих картотек). У 1987 році, на проти-
вагу американським комп'ютерним системам резерву-
вання, а також з метою підвищення продажів власних
послуг, група європейських авіакомпаній (Air France,
Iberia, Lufthansa, SAS) інвестувала кошти у розробку
системи Amadeus. У тому ж році консорціум європейсь-
ких авіакомпаній (British Airways, KLM Royal Dutch
Airlines, Alitalia, Swissair, Austrian Airlines, Olympic,
Sabena, Air Portugal, Aer Lingus) розпочав створення
системи Galileo [1, c. 72].

Відзначимо, що спочатку нові технологічні рішен-
ня використовувалися лише у діяльності авіакомпаній,
тому почалася масова установка спеціальних термі-
налів у їх офісах та представництвах. Це дозволило
значно збільшити якість обслуговування, у першу чер-
гу за рахунок скорочення часу оформлення квитків. У
споживачів також з'явилася можливість отримувати
інформацію про розклад рейсів, наявність місць та ціни
на квитки. В результаті у світі було створено декілька
комп'ютерних систем резервування різних авіапереві-
зників. Це призвело до того, що в офісах найбільших
туристичних операторів з'явилися по два-три терміна-
ли комп'ютерних систем бронювання різних авіаком-
паній.

Нові системи дуже швидко адаптувалися та стали
розвиватися величезними темпами. Незабаром, авіа-
компанії істотно розширили спектр послуг комп'ютер-
них систем бронювання, додавши відповідно послуги з
резервування готельних номерів, замовлення квитків
на поїзд або паром, оренди автомобілів тощо. Розши-
рення сфери діяльності відбувалося в усіх ринкових
сегментах, що призвело до створення глобальних дис-
трибутивних систем (Global Distribution System —
GDS).

Глобальна дистрибутивна система — це міжнарод-
на комп'ютерна мережа бронювання, створена для ви-
користання туристичними підприємствами, інтернет-
порталами, що здійснюють бронювання у режимі реаль-
ного часу, а також великими транснаціональними кор-
пораціями в якості єдиної точки доступу з метою ре-
зервування квитків авіакомпаній, готельних номерів,
оренди автомобілів та забезпечення постачання інших
послуг.

Як альтернатива існуючим системам на початку
90-х років ХХ-го століття з'явилися інтернет-системи
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бронювання (Internet Distribution System — IDS), які
також відомі як альтернативні системи бронювання
(Alternative Distribution System — ADS). Якщо до основ-
них глобальних дистрибутивних систем мали доступ
тільки туристичні оператори, то альтернативні системи
бронювання могли також використовуватися і приват-
ними особами. Будь-який клієнт, застосовуючи портал
альтернативної системи бронювання, міг самостійно
вибрати, наприклад, авіарейс або готель, забронювати
свій запит і оплатити його у режимі реального часу, а
потім миттєво отримати підтвердження на власну елек-
тронну скриньку [3, c. 86].

Зараз, після різноманітних корпоративних об'єд-
нань та придбань сформувалися три потужні глобальні
дистрибутивні системи — Amadeus, Travelport (техно-
логічні платформи Apollo, Galileo і Worldspan) та Sabre.
В зв'язку з глобалізацією ринків, ці системи перетвори-
лися у міжнародні холдинги, що складаються з підпри-
ємств різних сфер бізнесу. Сьогодні провідні глобальні
дистрибутивні системи забезпечують у режимі реаль-
ного часу прямий доступ до баз даних практично усіх
підприємств, що спеціалізуються на продажу туристич-
них товарів і послуг.

Amadeus — це провідний оператор транзакцій для
індустрії туризму. Компанія пропонує різноманітні за-
соби обробки транзакцій, а також технологічні рішен-
ня для постачальників туристичних послуг, зокрема
для авіакомпаній з повним набором послуг та бюджет-
них перевізників, готелів, залізничних, круїзних та по-
ромних операторів, компаній з оренди автомобілів.
Amadeus є загальносвітовою мережею, що об'єднує по-
стачальників послуг з туристичними підприємствами за
допомогою високопродуктивної платформи для роз-
повсюдження різних продуктів. Компанія також про-
понує комплексний набір інформаційно-технологічних
рішень для автоматизації таких критично важливих
бізнес-процесів для постачальників послуг, як броню-
вання, управління виробничими ресурсами та опера-
ційна діяльність.

Amadeus провадить свою діяльність відповідно до
бізнес-моделі, заснованої на обробці транзакцій, що
дозволяє пропонувати інформаційно-технологічні
рішення практично для усіх суб'єктів індустрії туриз-
му. Таким чином, клієнти компанії мають можливість
трансформувати витрати на інформаційні технології
та розповсюдження туристичних продуктів з фіксо-
ваних у змінні (прямо залежать від кількості обслу-
гованих туристів). Інформаційно-технологічні
рішення Amadeus призначені для обслуговування
підприємств внутрішнього та міжнародного туриз-
му, вони включають такі функції, як планування мар-
шруту, пошук тарифів, бронювання, оформлення
квитків, а також автоматизовану реєстрацію паса-
жирів тощо.

Заснована компанія у 1987 році. Штаб-квартира
Amadeus знаходиться у Мадриді, Іспанія. Головний про-
цесинговий центр — у Ердінгу, Німеччина. Регіональні
офіси працюють у Майамі, Буенос-Айресі, Бангкоку
та Дубаї. Amadeus провадить свою діяльність у понад
195 країнах світу. В 2013 році компанія придбала New-
market International, провідного постачальника хмарних
послуг та інформаційно-технологічних рішень для
індустрії гостинності [11].

Travelport є одним з найбільших провайдерів послуг,
що спеціалізуються на електронному розповсюдженні
туристичних продуктів. Компанія об'єднує провідні гло-
бальні дистрибутивні системи Galileo, Apollo та
Worldspan. Travelport пропонує послуги з впроваджен-
ня комплексних програмних рішень для продажу авіак-
витків, навчання персоналу, технічної й технологічної
підтримки. Значних успіхів компанія досягла у сфері
розробки продуктів онлайн бронювання, які зараз по-
вністю відповідають всім вимогам суб'єктів туристично-
го ринку.

Заснована компанія у 1971 році. Штаб-квартира зна-
ходиться у Ленглі, Великобританія. Travelport представ-
лений на всіх континентах у понад 170 країнах світу. В
2014 році компанія придбала Hotelzon, провідного про-
вайдера технологій з продажу готельних послуг. Ця
інвестиція є складовою частиною поточної стратегії
Travelport, спрямованої на посилення своїх пропозицій
в індустрії гостинності [13].

Sabre є відомим постачальником новітніх технологій
та програмних продуктів для сфери туризму. Сотні
різних авіакомпаній, а також тисячі готелів використо-
вують програмне забезпечення, бази даних, мобільні
технології цієї компанії, що допомагає їм реалізувати
ключові функції бізнесу, такі як бронювання авіаквитків,
проживання у готелі, управління розвитком мережі,
розкладом польотів і ресурсами екіпажів. Sabre є також
провідним торговим майданчиком, що зв'язує напряму
постачальників туристичних послуг з кінцевими спожи-
вачами.

Заснована компанія у 1960 році. Головний офіс роз-
ташованій у Саутлейку, США. Sabre обслуговує своїх
клієнтів у понад 160 країнах світу. В 2015 році компанія
завершила операції з придбання Abacus International,
глобальної дистрибутивної системи, що спеціалізувала-
ся на туристичних ринках Азіатсько-Тихоокеанського
регіону. Крім того, Sabre успішно розширює бізнес у
постійно зростаючому сегменті мобільних технологій
[12].

Узагальнюючи досвід зарубіжних і вітчизняних
підприємств сфери туризму можна сформулювати такі
функції глобальних дистрибутивних систем:

— залучення основних постачальників туристичних
послуг до надійної та ефективної глобальної мережі
збуту;

— привернення уваги туристичних підприємств до
сучасних інструментів менеджменту та маркетингу, які
забезпечують їм постійну конкурентоздатність та ви-
сокий прибуток;

— надання авіакомпаніям можливості використову-
вати системи у своїх представництвах для посилення
взаємодії з агентами та партнерами;

— забезпечення глобального обслуговування за до-
помогою технічних співтовариств, а також взаємо-
зв'язків з іншими системами.

Розкриємо критерії за якими можна охарактеризу-
вати глобальні дистрибутивні системи:

— види туристичних послуг: бронювання готельних,
транспортних, культурно-масових, медичних, побуто-
вих та інших послуг;

— форми бронювання: через агентів (В2В), пря-
ме бронювання через глобальну мережу Інтернет
(В2С);

— режим бронювання: в режимі очікування (відправ-
лена заявка обробляється менеджером протягом доби)
та в режимі реального часу (процес повністю автомати-
зований, заявка обробляється за допомогою техніки за
декілька секунд);

— обсяг і масштаб бронювання: індивідуальне, ло-
кальне, регіональне, національне, міжнародне, глобаль-
не;

— спосіб бронювання: комп'ютерне, письмове, усне;
— рівень автоматизації: напівавтоматизоване бро-

нювання (за участю персоналу) та автоматизоване (без
участі персоналу);

— форма оплати послуг за бронювання: бронюван-
ня з передоплатою (частковою, повною), з оплатою за
фактом (при остаточному розрахунку).

ВИСНОВКИ И РЕКОМЕНДАЦІЇ
Ринок глобальних дистрибутивних систем є дуже

специфічним та непростим, тому практично всі гравці
світової індустрії туризму переважно працюють з опи-
саними вище трьома технологічними платформами.
Специфіка глобальних дистрибутивних систем поля-
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гає у тому, що для обробки гігантського обсягу різно-
манітної інформації, що збирається з усього світу,
кожна з систем використовує величезну за своїми мас-
штабами інформаційно-технологічну інфраструктуру.
Конкуренція змушує глобальних гравців туристично-
го ринку постійно застосовувати всі останні інно-
ваційні розробки у сфері обробки, зберігання та захи-
сту інформації.

Завдяки глобальним дистрибутивним системам
суб'єкти туристичної діяльності отримують безліч пе-
реваг: достовірну та значну за обсягом інформацію про
послуги постачальника, оперативну та точну інформа-
цію про туристичні послуги у режимі онлайн, електрон-
ний сервіс високого рівня, простоту та доступність ро-
боти. Економія часу, яка досягається при цьому, дає ту-
ристичним операторам здатність розраховувати на до-
даткові прибутки від залучення ще більшої кількості
клієнтів.

На наш погляд, глобальні дистрибутивні системи
будуть продовжувати домінувати у сегменті дистрибуції
контентів авіакомпаній ще не один рік, і перш за все це
буде стосуватися інструментів продажу різних переве-
зень через нейтральні системи взаєморозрахунків та
реалізації квитків на складні маршрути, що здійснюють-
ся у рамках так званих інтерлайн-угод (домовленість
між авіаперевізниками, коли одна авіакомпанія має пра-
во оформляти авіаквитки іншої компанії, яка у свою
чергу зобов'язана визнавати та приймати такі авіаквит-
ки).

Незважаючи на те, що авіакомпаніям сьогодні
складно відмовитися від послуг глобальних дистри-
бутивних систем, вони все ж таки будуть шукати для
себе оптимальний варіант дистрибуції своїх кон-
тентів. На це їх підштовхує конкурентне середовище
перевезень, де з'явилися бюджетні авіакомпанії, які
почали відбирати частину ринку перевезень у класич-
них операторів та підштовхнули їх до пошуку нових
рішень.
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