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КЛАСИФІКАЦІЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
Чепурда Л. М., д.е.н., професор,
професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,
декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування
Петренко С. М., аспірант 1 курсу напряму підготовки «Економіка»
Черкаський державний технологічний університет
Вплив інформаційних технологій на розвиток економіки підприємств
значний, оскільки прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як
кожної компанії окремо, так і усього сфери в цілому. Це прямо впливає на
конкурентоздатність фірми на сьогоднішньому ринку. Використання
комп’ютерних мереж, Інтернету та Інтернет-технологій, програмні продукти
наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.
Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи ведення
бізнесу. Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє
легше і швидше створювати і продавати пакети послуг споживачам, вирішувати задачі фінансово-операційного управління, маркетингового планування, підвищувати конкурентоздатність і кількість продажів [1].
Під інформаційною технологією (ІТ) розуміють систему методів і
способів пошуку, збору, накопичення, зберігання і обробки інформації на
основі застосування обчислювальної техніки.
В інформаційній технології можна виділити дві характерні риси:
а) здатність за запитом генерувати інформаційний продукт; б) засоби доставки цього інформаційного продукту в зручний час і в зручній для користувача формі.
Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації
певних видів: даних (системи програмування й алгоритмічні мови, системи
управління базами даних (СУБД), електронні таблиці); текстової інформації
(текстові процесори і гіпертекстові системи); статичної графіки (графічні
редактори); знань (експертні системи); динамічної графіки, анімації, відеозображення, звуку (інструментарій створення мультимедійних додатків, що
включає засоби анімації і управління відеозображенням і звуком). Інформаційні технології відрізняються за типом інформації, що обробляється, але
можуть і об’єднуватися, утворювати інтегровані системи, що включають різні технології [2].
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Сучасні інформаційні технології прийнято поділяти на такі види:
 інформаційна технологія обробки даних;
 інформаційна технологія управління;
 інформаційна технологія підтримки прийняття рішень;
 інформаційна технологія експертних систем [3].
Якщо розглядати саме туристичну галузь економіки, то в ній використовуються технології направлені на наступні сфери діяльності підприємств:
˗ стратегічний менеджмент (товарна політика, прогнозування, фінансова політика, оцінка стратегічної діяльності);
˗ логістичне управління (постачання та оптимізація запасів, транспортування, ціноутворення логістичне, підтримка якості обслуговування споживачів);
˗ фінансовий менеджмент (фінансовий аналіз та контроль, управління
джерелами засобів, управління активами);
˗ управління персоналом (штатний розпис, облік персоналу, розрахунки з персоналом, податковий облік, управління документами).
А безпосередньо на практиці – виділяються наступні 4 основні напрямки ІТ-систем, котрі використовуються в роботі.
1) системи фінансового менеджменту;
2) системи роботи з клієнтською базою;
3) системи роботи в напрямку маркетингу та онлайн-реклами;
4) системи бронювання;
5) системи управління персоналом [4].
Саме з туристичної галузі можна виділити більш глобальні системи
обліку\роботи з клієнтами, наприклад: AMADEUS, Worldspan, Galileo,
Sabre.
Останнім часом кількість, перш за все, CRM-систем, значно виросла,
що пояснюється великою кількістю стартапів, створених за останні тричотири роки.
Проте не можна не згадати і певні проблеми, котрі виділяються в сфері ІТ-технологій економіки підприємств в галузі туризму:
 нерозвиненість базового законодавства в сфері ІТ стримує розвиток
як попиту, так і пропозиції на ринку ІТ. Деякі закони і норми створювалися
понад 10 років тому. За цей час виникла необхідність узгодження містяться
в них правових норм з положеннями законодавства, з урахуванням можливостей нових інформаційних технологій;
 бар’єри, що стримують розвиток внутрішнього ринку, обумовлені
багато в чому низьким попитом на ІТ з боку основних груп споживачів:
держави, населення, підприємств. Попит на ІТ з боку державних органів і
бюджетних організацій обмежений через відсутність необхідного обсягу фінансування масштабних державних програм і проектів інформатизації, брак
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кваліфікованих і освічених користувачів, а також фахівців у сфері ІТ, недостатню ефективність проведення конкурсів на виконання державних замовлень. Високі терміни і складність прискореної амортизації комп’ютерного
обладнання для державних органів і бюджетних установ є важливим перешкодою для модернізації існуючої технічної бази в сфері ІТ;
 проблеми, що обмежують розвиток експорту в сфері ІТ. Розвитку
експорту заважає відсутність інформації у іноземних компаній про послуги,
що надаються цими підприємствами галузі через неможливість проведення
оцінки якості українських компаній та стартапів відповідно до міжнародних
системами сертифікації. Через це – гальмується розвиток нових сервісів, що
негативно впливає на всю галузь розробки нових ІТ-технологій;
 до проблем інституційного характеру відносяться: низький рівень
розвитку механізмів залучення фінансування, недостатній рівень розвитку і
доступності телекомунікаційної інфраструктури, невідповідність системи
підготовки професійних кадрів у сфері ІТ світовим стандартам, а також відсутність ефективних механізмів застосування законодавства про захист інтелектуальної власності [5].
Підсумовуючи, можна зробити висновок що ІТ-технології в економіці
все більше закріплюють свою важливу роль, і це в тому числі стосується і
саме галузі туризму. Починаючи від технологій бронювання та закінчуючи
обліком кількості робочого часу працівників – ІТ технології дозволяють максимально автоматизувати роботу підприємства, взаємодію між компаніями
на ринку, і цим відповідно – автоматизувати роботу в багатьох напрямках у
всій економіці. Постійне збільшення попиту і позитивні сигнали пов’язані з
державною програмою (Цифрова Трансформація) останні кілька років дозволяють прогнозувати лише розвиток ІТ-технологій та охоплення все більшої кількості основоположних процесів в економіці.
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