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У статті визначено ключові аспекти упровадження та використання елементів цифровізації задля

підвищення ефективності туристичної діяльності в Україні.

У ході дослідження встановлено, що туристична індустрія, наразі, розвивається швидкими темJ

пами і повинна відповідати сучасним викликам. За таких умов чималої уваги слід приділяти викоJ

ристанню інноваційних технологій та упровадженню цифровізаційних елементів у туристичну

діяльність. Зазначено, що діджиталізація вже декілька років є головним трендом та чинником зроJ

стання бізнесу. ІнноваційноJінформаційні технології трансформували як бізнес, так і підходи до

клієнтів, реалізацію продуктів та послуг тощо.

Проаналізовано процеси цифровізації української туристичної галузі та зазначено основи їх реJ

алізації. Указано, що одним із факторів, що сприяє упровадженню цифровізації в сферу туризму, є

доступність та вміння населення працювати в ІнтернетJсередовищі.

Наведено порівняльну характеристику рівня доступу користувачів до мережі Інтернет та вкаJ

зано на цифрове забезпечення країн світу та України. Опрацюваня даних eJcommerce за типологією

замовлень через Інтернет в Україні, дало змогу констатувати, що усередньому 60,5% українського

населення користуються онлайн послугами з організації дозвілля та туризму. Зазначено, що

найбільш використовуваними новітніми цифровими технологіями, які виступають в якості основи

цифровізації туристичної діяльності є Big Data, blockchain, штучний інтелект, Інтернет речей,

мобільні пристрої.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туристична індустрія, наразі, розвивається швидки$

ми темпами і повинна відповідати сучасним викликам.
За таких умов чималої уваги слід приділяти використан$
ню інноваційних технологій та упровадженню цифро$
візаційних елементів у туристичну діяльність. В умовах
досить жорсткої конкуренції на туристичному ринку
основною проблемою для українських туристичних
підприємств є формування конкурентних переваг і за
таких умов способом покращення їх позицій у конку$
ренції, стає активне використання у своїй практиці су$
часних інформаційних технологій — повна автоматиза$
ція процесу оформлення замовлень на туристичні по$
слуги, застосування прямих каналів комунікацій із парт$
нерами$туроператорами; використання електронних
систем бронювання турів, системи електронної пошти
та Інтернет [1, с. 119].

Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного та міжнародного туриJ

стичного потоку зумовлює трансформацію сфери туризму з такої, яка орієнтована на обслуговуJ

вання організованих туристів, — на багатогалузеву сферу діяльності, що спрямована на задовоJ

лення різноманітних потреб індивідуальних туристів.

Резюмовано, що в умовах цифрової економіки туристична діяльність стає все більше технологічJ

нішою, створюється єдиний інформаційний простір у сфері світового туризму, формуються інноJ

ваційні принципи інформаційного забезпечення та управління сферою туризму. Саме інформаційJ

ний супровід туристичного бізнесу та використання DigitalJтехнологій є стратегічним ресурсом,

що забезпечує підвищення конкурентоспроможності туристичної індустрії.

The article identifies key aspects of the introduction and use of digitalization elements to increase the

efficiency of tourism industry in Ukraine. During the study was found that the tourism industry is currently

developing rapidly and must meet modern challenges. Thus, under such conditions, considerable attention

should be paid to the use of innovative technologies and the introduction of digitalization elements in

tourism.

It is noted that digitalization has been the main trend and growth factor of business for several years.

Innovative and communicatory technologies have transformed both business and approaches to customers,

sales of products and services, etc. Digitalization creates new sectors and segments, as well as new

professions.

The processes of digitalization of the Ukrainian tourism industry are analyzed and the basics of their

realization are indicated. It is stated that one of the factors that contributes to the introduction of

digitalization in the field of tourism is the accessibility and ability of the population to work in the Internet

environment. The comparative characteristic of the level of users' access to the Internet is given and the

digital support of the countries of the world and Ukraine is indicated.

Processing of eJcommerce data according to the typology of orders via the Internet in Ukraine, allowed

to state that on average 60.5% of the Ukrainian population use online services for leisure and tourism. It is

noted that the most used latest digital technologies that serve as the basis for digitalization of tourism

indsutry are Big Data, blockchain, artificial intelligence, Internet of Things, mobile devices.

The positive impact of communicatory technologies on the dynamics of domestic and international

tourism flows leads to the transformation of tourism industry from one that focuses on serving organized

tourists to a multidisciplinary area of activity aimed at meeting the diverse needs of individual tourists.

It is summarized that in the conditions of digital economy tourism activity becomes more and more

technological, a single information space in the sphere of world tourism is created, innovative principles

of information support and management of the sphere of tourism are formed. It is the informative support

of the tourism business and the use of digital technologies is a strategic resource that provides an increase

in the competitiveness of the tourism industry.

Ключові слова: туризм, інновації, технології, діджиталізація, бізнес.
Key words: tourism, innovations, technologies, digitalization, business.

Цифрові технології співпрацюють з людськими по$
чуттями і інтелектом, щоб запропонувати клієнту зруч$
ну взаємодію як на онлайн, так і на офлайн$каналах. Цей
підхід веде до підвищення ефективності, продуктив$
ності, і глибшого розуміння сервісів. Digital$технології
також сприяють прогресуванню такої складової як мар$
кетинг з метою оптимізації всього процесу подорожі,
зосереджуючись на бажаннях клієнтів, а не на діях кон$
курентів [2].

Сьогодні digital$технології дозволяють відстежува$
ти, інтерпретувати і перевіряти всі дані в режимі реаль$
ного часу. Це включає в себе не тільки взаємодію з
клієнтами, а й всі інші фактори в ланцюжку створення
вартості, такі, як, наприклад, курси навчання співробі$
тників, адже саме висококваліфіковані кадри є основою
успішної реалізації бізнес$стратегії [3].

Зазначені обставини визначають необхідність про$
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ведення більш глибоких науково$практичних розвідок
із дослідження питань упровадження процесів діджи$
талізації у сферу туризму. Указаний аспект визначає
актуальність та формує мету і завдання дослідження.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
СТАТТІ

Мета статті полягає у визначенні ключових аспектів
упровадження та використання елементів цифровізації
задля підвищення ефективності туристичної діяльності
в Україні.

Зважаючи на мету, головним завданням досліджен$
ня є аналіз процесів цифровізації української туристич$
ної галузі та визначення ключових засад їх реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед публікацій, присвячених інформаційному за$
безпеченню туристичної діяльності, особливої уваги
заслуговують праці П.І. Жежнича та О.О. Сопрунюк [4].
Автори вдало розглянули подвійну роль інформаційно$
го забезпечення у роботі туристичних підприємств, яке,
з одного боку, призначене для ефективної взаємодії
виробника та споживача туристичної послуги, а з іншо$
го боку, дозволяє підвищувати ефективність процесів
обробки інформації у межах туристичного підприєм$
ства.

С. Мельниченко висвітлено теоретико$методо$
логічні основи та практичний інструментарій застосу$
вання інформаційних технологій у туристичному бізнесі;
визначено роль і місце інформаційних технологій у ме$
неджменті і маркетингу туристичних підприємств; на$
дано рекомендації щодо модифікації організаційних
структур управління туристичними підприємствами та
системи менеджменту загалом, під впливом інформа$
ційних технологій [5]. М. Желєни розглядає аспект роз$
витку технологій у туризмі, акцентуючи увагу на тому,
що зростання ролі інформації у туризмі супроводжу$
валося появою різноманітних технологій. Метою сучас$
них туристичних фірм є зберігання та захист мереж
підтримки технологій, забезпечення їх стабільності [6,
с. 206].

А. Квартальнов у своїх дослідженнях зазначає, що
сучасні інформаційні технології та ефективні комуні$
кації забезпечують стрімкий розвиток ринку міжнарод$
ного туризму, а також великого значення в туризмі на$
буває використання глобальних комп'ютерних мереж.
Завдяки інформаційним технологіям зростає ефек$
тивність маркетингу в туризмі, споживач має можли$
вості швидко отримувати необхідну якісну інформацію
про туристичні послуги [7].

Великого значення у туризмі відіграють глобальні
комп'ютерні та Інтернет мережі. Завдяки інформацій$
ним технологіям зросте ефективність маркетингу у ту$
ризмі, споживач зможе швидко отримувати необхідну
якісну інформацію о туристичному продукті не вихо$
дячи з дому [8, с. 27]. У праці М. Скопеня закцентовано
увагу на процесах автоматизації фірми за допомогою
офісних програм, комп'ютерної техніки, які застосову$
ються у роботі туристичної фірми, створенні ефектив$
них сайтів та серверів туристичної фірми в мережі Інтер$
нет [9].

Туризм є однією з найбільших, високоприбуткових
і найбільш динамічних галузей світової економіки.
Інформатизація сучасної туристичної діяльності висту$
пає у якості однієї із найбільш характерних рис розвит$
ку цієї індустрії у провідних країнах — лідерах світово$
го туристичного ринку. Сучасний туризм вступив у та$
кий етап свого розвитку, у якому інформація та її своє$
часна передача відіграють визначальну роль у всіх сфе$
рах туристичної діяльності, при цьому саме сучасні
інформаційні технології в туризмі стають найважливі$
шим фактором економічного зростання галузі. Інфор$
маційно$технічний прогрес є сьогодні не тільки голов$

ним фактором забезпечення ефективного функціону$
вання туристичного ринку, але й найважливішою умо$
вою процесу його стійкого розвитку. Водночас пріори$
тетну увагу має бути приділено саме сучасним інфор$
маційним технологіям, які завдяки своїм унікальним
властивостям будуть активно сприяти динамічному роз$
витку усіх секторів туристичного ринку [10, с. 87].

Невирішені частини проблеми. Кожен зі згаданих
науковців вніс свою частку в дослідження проблем
інформаційного забезпечення туристичної діяльності.
Однак питання розвитку індустрії туризму на основі
упровадження та використання Digital$технологій вис$
вітлено недостань, а тому потребує проведення додат$
кових досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Туризм як важливе соціально$економічне явище
сучасності підкоряється об'єктивним законам розвит$
ку людського суспільства. Він активно впливає на жит$
тєдіяльність суспільства і водночас залежить від су$
спільства, стану розвитку його продуктивних сил і ви$
робничих відносин. Як і наслідки взаємодії туризму та
суспільства, так і розвиток туризму загалом залежать
від комплексу умов — природно$географічних, істори$
ко$політичних, соціально$економічних, демографічних,
що склалися у суспільстві, і чинників, що їх визначають
[11, с. 34—36]. Туристична сфера життєдіяльності лю$
дей охопила увесь світ. Туризм став глобальним фено$
меном. Туризм — це і бізнес, і відпочинок, і комуніка$
ція, і інформація, і навчання, і професія, і навіть спосіб
життя. У 2003 році Всесвітня туристична організація,
метою якої є сприяння розвитку індустрії туризму і
мандрівок, увійшла до структури ООН [12, с. 100].

Туризм в Україні є сферою соціально$економічно$
го комплексу, яка в багатьох країнах перетворилася у
велику індустрію, що стрімко розвивається. Він вико$
нує функції джерела валютних надходжень і засобу для
забезпечення зайнятості населення; розширює внесок
у платіжний баланс; сприяє диверсифікації економіки
за рахунок розвитку туристичної інфраструктури;
підвищує привабливість країни як сфери підприємниц$
тва і ділової співпраці; створює стимули для припливу
іноземного капіталу в національну економіку [13, с. 147].

Діджиталізація вже декілька років є головним трен$
дом та чинником зростання бізнесу. Інноваційно$інфор$
маційні технології трансформували як бізнес, так і
підходи до клієнтів, реалізацію продуктів та послуг
тощо.

Діджиталізація (англ. digitalization) — це впровад$
ження цифрових технологій в усі сфери життя: від взає$
модії між людьми до промислових виробництв, від пред$
метів побуту до дитячих іграшок, одягу тощо. Це перехід
біологічних та фізичних систем у кібербіологічні та
кіберфізичні (об'єднання фізичних та обчислювальних
компонентів). Перехід діяльності з реального світу у світ
віртуальний (онлайн) [14].

Сьогодні в Україні досить низький рівень викорис$
тання інноваційних інформаційних технологій та циф$
ровізації. У зв'язку з цим уряд країни, в рамках проєкту
"Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою еко$
номікою", розробленою Українським Інститутом Май$
бутнього, до 2030 року має намір здійснити комплексну
цифрову трансформацію соціально$економічної діяль$
ності в Україні. Для цього необхідно розробити норма$
тивне регулювання цифрових технологій, модернізува$
ти цифрову інфраструктуру, розробити та упровадити
цифрові платформи і технології в основні сфери еко$
номіки та державного управління, налагодити підготов$
ку кадрів та інформаційну безпеку.

Цифровізація створює нові сектори й сегменти, так
само, як і нові професії. За оцінками Українського
Інституту Майбутнього, до 60% доданої вартості в Ук$
раїні в 2030Е буде створено в нових високотехнологіч$
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них секторах економіки, в таких як штучний інтелект,
робототехніка, біоінженерія, 3D$принтинг, наномеди$
цина та інші. Частка цифрової економіки у ВВП найб$
ільших країн світу у 2030Е досягне 50—60%. В Україні
цей показник може бути ще вищим — 65% ВВП (за реа$
лізації форсованого сценарію розвитку цифрової еко$
номіки в Україні). Цифровізація стане головним інстру$
ментом для досягнення стратегічної цілі України —
збільшення ВВП у 8 разів, до 1 трлн дол. у 2030Е, та за$
безпечення добробуту, комфорту та якості життя ук$
раїнців на рівні, вищому за середній показник у Європі
[14].

Digital$революція не оминула й сферу туризму. У
туристичному бізнесі не залишилось сегментів, яких
вона б не зачепила. Тепер достатньо кількох хвилин, аби
спланувати мандрівку: миттєво забронювати літак, про$
читати відгук про будь$який ресторан, знайти і оренду$
вати житло у будь$якому куточку світу. Технології зро$
били це все можливим і піднесли на новий рівень. До 2026
року понад 100 млрд дол. перемігрують від старих
гравців туристичного ринку до новаторів, які не знех$
тували перевагами діджиталізації і зуміли імплементу$
вати їх у бізнес та адаптували свою маркетингову стра$
тегію до вимог часу.

За останні десятиріччя бажання та вимоги клієнтів
до сервісу дуже виросли. З появою різноманітних рі$
шень, на кшталт Skyscanner, Airbnb, Couchsurfing,
Maps.me і лоукостів самостійні мандрівки стали ще до$
ступнішими. Втім, у глобалізованому світі люди все
більше турбуютьcя не так про гроші, як про витраче$
ний час, а тому потребують швидкого задоволеня
своїх потреб, зокрема й у питаннях туризму й відпо$
чинку. Швидке вирішення зазначеної проблеми може
запропонувати туристичне підприємство (організація,
фірма, туроператор). Водночас, слід сказати й про те,
як сильно розширилась географія мандрівок українців
та їхні вподобання. Якщо у 90$х 80% усіх мандрівників
в Україні обирали Туреччину та Єгипет, то тепер ту$
рагенціям потрібно досліджувати десятки нових на$

прямків. Уже викристалізувались 20% мандрівників,
яких цікавлять нестандартні та екзотичні напрямки:
Балі, Південно$Східна Азія, Карибський басейн,
Мальдіви, Маврикій. Та якщо з різноманіттям на$
прямів та їх дослідженням турагенції дають собі раду,
то з діджиталізацією бізнесу є серйозні прогалини
[15]. Тож актуальність використання інформаційних
технологій туристичними підприємствами наразі ви$
сока, як ніколи.

Одним з факторів, що сприяє упровадженню циф$
ровізації в сферу туризму, є доступність та вміння на$
селення працювати в Інтернет$ середовищі. Для оцінки
рівня цифрового забезпечення країни одним із показ$
ників є доступ в Інтернет. За підрахунками Committed
to connecting the world, наприкінці 2019 року 53,6% на$
селення планети, або 4,1 млрд людей, користуються
Інтернетом.

За даними UN WTO, у світі лідером серед корис$
тувачів мережі Інтернет є США (200 млн осіб), Китай
(111 млн осіб), Японія (85,29 осіб), Західна Європа
(205,5 млн осіб). Із 2012 року швидкими темпами зрос$
тають обсяги інтернет$продажів туристичних послуг,
так у США цей показник становить 19—20% щорічно, у
країнах Західної Європи — 37—49%, лідерами серед ос$
танніх є Франція і Великобританія [17]. В Україні
кількість Інтернет$користувачів у 2019 році, порівняно
з 2018 роком, збільшилась на 8%. Так, на сьогодні все$
світньою мережею регулярно користуються 22,96 млн
українців, або 71%, порівняно з показником 63% ста$
ном на кінець 2018 року. Водночас більшість користу$
вачів — люди у віці від 25 до 44 років [18]. А це і є в ос$
новному населення яке подорожує і складає основу ту$
ристичних потоків.

Дані рисунку 2 відображають інформацію про
найбільш поширені види товарів і послуг, які замовля$
ються через Інтернет.

Аналізуючи дані рисунку 2, можна сказати, що усе$
редньому 60,5% українського населення користуються
онлайн послугами з організації дозвілля та туризму.
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Рис. 1. Загальна кількість людей у світі, які користуються Інтернетом, 2001—2019 рр.

Джерело: побудовано авторами за даними ITU World Telecommunication [16].
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До новітніх цифрових технологій, які виступають як
основа цифровізації туристичної діяльності, слід відне$
сти: Big Data, blockchain, штучний інтелект, Інтернет
речей, мобільні пристрої тощо. Однією з найбільш пер$
спективних цифрових технологій є обробка великих
даних Big Data та blockchain. Технології blockchain вже
зараз широко застосовуються в туризмі: збір і контроль
інформації за переміщенням багажу між різними аеро$
портами та авіакомпаніями; ідентифікація пасажирів за
допомогою відбитків пальців або сканування сітківки
ока; організація оплати послуг тощо.

За допомогою застосування штучного інтелекту,
зокрема, технології упізнавання можна:

— пришвидшити час проходження реєстрації ту$
ристів в аеропортах (методика FAR);

— забезпечити доступ гостя в номер за допомогою
сканування сітківки ока або сканування відбитків
пальців. Така опція надасть гостю додаткові зручності,
зокрема, підвищить безпеку перебування в готелі;

— покращити якість обслуговування клієнтів за ра$
хунок персоналізації послуг (технологія NEC NeoFace
Express).

Персоналізація обслуговування наразі є однією з най$
важливіших конкурентних переваг, які неможливо отри$
мати без цифрових технологій. Для того щоб зрозуміти
потреби і бажання клієнта, потрібно зібрати і обробити
величезну базу даних, пов'язану із його попереднім дос$
відом подорожей, перебування в готелі тощо. Це дасть
змогу сформувати певний віртуальний образ мандрівни$
ка, змоделювати його потреби за допомогою систем
штучного інтелекту, забезпечити віддалене консалтин$
гове обслуговування за допомогою чат$ботів.

До переваг обслуговування за допомогою систем
штучного інтелекту слід віднести швидкість і точність
надання інформації клієнту. Штучний інтелект дозво$
ляє швидко обробляти інформацію і пропонувати різні
варіанти вирішення питання, наприклад, запропонував$
ши кілька варіантів розміщення з коментарями персо$
нально для клієнта.

Застосування сучасних інформаційних технологій
підвищує безпеку та якість туристичних послуг. Нині в
туризмі використовують глобальні розподільчі системи
(Global Distribution System), які забезпечують швидке і
зручне бронювання квитків на транспорт, резервуван$
ня місць у готелі, прокат автомобілів, обмін валют, за$
мовлення квитків на спортивні та культурні заходи
тощо. Найбільшими глобальними розподільчими систе$
мами на міжнародному ринку туристичних послуг вва$
жаються AMADEUS, Worldspan, Galileo, Sabre.

Позитивний вплив інформаційних технологій на
динаміку вітчизняного та міжнародного туристичного
потоку зумовлює трансформацію сфери туризму з
такої, яка орієнтована на обслуговування організова$
них туристів, — на багатогалузеву сферу діяльності, що
спрямована на задоволення різноманітних потреб інди$
відуальних туристів.

Попри достатню поширеність інформаційних техно$
логій, рівень їх використання вітчизняними туристич$
ними підприємствами є досить обмеженим, що зумов$
лено:

— низьким рівнем розвитку інформаційно$комуні$
каційної інфраструктури; відсутністю баз даних турис$
тичного профілю в окремих регіонах країни;

— обмеженістю інформації та реклами туристично$
го продукту на міжрегіональному, національному та
міжнародному ринках;

— недосконалістю механізму інформаційного об$
міну суб'єктів господарювання у сфері туризму і зов$
нішнього середовища за допомогою мереж;

— низьким рівнем розвитку віртуальних туристич$
них підприємств; відсутністю державної електронної
системи забезпечення суб'єктів туристичної діяльності
оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни,
тарифи [20, с. 148—153].

Отже, туристична галузь є однією із найбільш ак$
тивних споживачів сучасних Digital$технологій, що у
значній мірі обумовлено певними критеріями туристич$
ного продукту/послуги та інформації про нього, зок$
рема:

по$перше, для інформації про туристичні продукти
дуже критичним є фактор часу, оскільки має місце об'єк$
тивна потреба у її своєчасній передачі, яка можлива
передусім завдяки застосуванню сучасних інформацій$
них технологій;

по$друге, інформація про туристичні продукти по$
винна бути своєчасно доступна будь$яким учасникам
туристичного ланцюга у будь$якій точці світу. Саме до$
ступність до туристичної інформації у будь$який час та
у будь$якій частині світу може бути забезпечена Digital$
технологіями;

по$третє, туристичний продукт складається з вели$
кої кількості складових (транспортне обслуговування,
послуги проживання, розваги), які також вимагають
швидкої доставки інформації для координування їхньо$
го комплексного постачання споживачам туристично$
го продукту/послуги.

ВИСНОВКИ
У зв'язку з інтенсивним розвитком науково$техніч$

ного прогресу упровадження процесів інформатизації
та цифровізації кардинально змінює інфраструктурне
забезпечення багатьох видів економічної діяльності, в
тому числі й у сфері туризму. За таких умов урази зро$
стає важливість інформаційної складової. У зв'язку з
тим, що цифрова економіка базується на ідеології об$
робки великого об'єму інформації, особливо важливою
стає високотехнологічна система безпечного, надійно$
го та довготермінового зберігання інформації, а також
підсистема забезпечення їх безпеки. Тому наразі задля
забезпечення виконання усіх бізнес$процесів у турис$
тичній галузі вкрай необхідно упроваджувати різно$
манітні інноваційні технології.

В умовах цифрової економіки туристична діяльність
стає все більше технологічнішою, створюється єдиний
інформаційний простір у сфері світового туризму, фор$
муються інноваційні принципи інформаційного забез$
печення та управління сферою туризму. Тому подальші
науково$практичні розвідки мають бути направлені на
вивчення й дослідження питань упровадження інфор$
маційних технологій у сферу туризму, оскільки, на нашу
думку, саме інформаційний супровід туристичного
бізнесу та використання Digital$технологій є стратегіч$
ним ресурсом, що забезпечує підвищення конкуренто$
спроможності туристичної індустрії.
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