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НЕОБХІДНСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Анотація: Аналізуються найбільш вагомі аспекти сутності 

інформаційної аналітики як бази прийняття управлінських рішень. 

Розглядається стан та перспективи розвитку вітчизняного 

рекреаційно-туристичного бізнесу в Україні. Обґрунтовується 

необхідність проведення систематичних інформаційно-аналітичних 

досліджень в даній сфері на основі порівняльного аналізу вітчизняного 

та зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: інформаційна аналітика, інформаційно-

аналітичні дослідження, прийняття рішень, рекреаційно-

туристичний бізнес. 

Аннотация: Анализируются  наиболее значимые аспекты 

сущности  информационной аналитики как базы принятия 

управленческих решений. Рассматривается состояние и перспективы 

развития отечественного рекреационно-туристического бизнеса в 

Украине. Обосновывается необходимость проведения 

систематических информационно-аналитических исследований в 

данной сфере на основе сравнительного анализа отечественного и 

зарубежного опыта. 

Ключевые слова: информационная аналитика, информационно-

аналитические исследования, принятие решений, рекреационно-
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Abstract: The most significant aspects of the essence of information 

analytics as a basis for making managerial decisions are analyzed. The state 

and prospects of development of the domestic recreational and tourist 

business in Ukraine are considered. The necessity of carrying out systematic 
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information and analytical research in this field based on a comparative 

analysis of domestic and foreign experience is substantiated. 

Keywords: information analytics, information and analytical 

research, decision-making, business of recreation-tourism. 
 

Актуальність: Останнім часом в зв'язку зі збільшенням 

інформаційних потоків і зростанням відповідальності за прийняття 

управлінських рішень інформаційна аналітика стає надзвичайно 

затребуваною у всіх значимих сферах соціально-економічної 

діяльності України, зокрема, в рекреаційно-туристичному бізнесі. 

Однак на сьогоднішній день спостерігається серйозний розрив між 

затребуваністю аналітичних продуктів для підготовки прийняття 

рішень і незадовільним рівнем проведення відповідних інформаційно-

аналітичних досліджень. 

Метою статті є обґрунтування необхідності проведення 

систематичних інформаційно-аналітичних досліджень для прийняття 

управлінських рішень у вітчизняному рекреаційно-туристичному 

бізнесі. 

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань: 

1. визначити сутність інформаційної аналітики як бази прийняття 

управлінського рішення; 

2. охарактеризувати сучасний стан та перспективи розвитку 

рекреаційно-туристичного бізнесу в Україні; 

3. визначити напрями проведення аналітичних досліджень для 

підтримки прийняття управлінських рішень в рекреаційно-

туристичній сфері. 

Проблема застосування інформаційно-аналітичних досліджень 

для прийняття управлінських рішень завжди перебувала в центрі уваги 

теоретиків та практиків. Їй присвячені роботи багатьох відомих 

вчених, таких як Захарова І.В, Філіпова Л.Я., Кузнєцов І.М., Сляднєва 

Н. А Кремньов Є.В., Мелюхин О.Г., Михайлюк А.В. та інші. Однак, 

незважаючи на надзвичайну популярність і затребуваність аналітики, 

єдиний підхід до розуміння її сутності досі не вироблено. Як 
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відзначають Захарова І.В., та Філіпова Л.Я. «існує багато визначень 

поняття« інформаційно-аналітичної діяльності », якщо її розглядати в 

різних аспектах ...» [5, 142]. 

Очевидно, що багатогранність феномена аналітики обумовлює 

безліч підходів і аспектів її розгляду, серед яких основними можна 

вважати семантичне перетворення вхідних даних, аналітичну розвідку 

вхідних даних, нові технології в контексті Business Intelligence, 

інформаційну безпеку, органічний компонент процесу прийняття 

рішень. 

Так, з точки зору Д. І. Пушкашу [8, 36], «інформаційно-

аналітична діяльність - це процес семантичної обробки даних, в 

результаті якої розрізнені дані перетворюються в закінчену 

інформаційну продукцію - аналітичний документ». Його думку 

поділяють такі вчені-аналітики, як І.М. Кузнєцов, Н.А. Сляднєва, А.Н. 

Кривобокова, А.В. Михайлюк [6] та інші. 

Основоположником концепції інформаційної аналітики в 

контексті стратегічної розвідки у військово-політичній сфері є 

Вашингтон Плетт, який в книзі «Інформаційна робота стратегічної 

розвідки» [7] виклав основні принципи і методи інформаційно-

аналітичної роботи, які можна застосувати до проведення досліджень 

в будь-якій сфері діяльності. 

Розвиваючи ідеї В. Плетта для потреб сучасної аналітики, Дж. 

Тьюки в книзі «Аналіз результатів спостережень. Розвідувальний 

аналіз» [9] виклав основи розвідувального аналізу даних, акцентуючи 

увагу на наочній інфографічній формі представлення зібраних даних 

для полегшення виявлення закономірностей і більш глибокої 

аналітичної обробки. 

Останнім часом активно розвивається технологічний аспект 

інформаційної аналітики в контексті використання автоматизованих 

систем бізнес-аналізу (Business Intelligence). За словами відомого 

аналітика дослідної компанії Gartner Ріти Соллі [3, 1] «бізнес-аналіз - 

це найперша необхідність для більшості організацій». Системи 

Business Intelligence виникли 20 років тому як засіб, що допомагає 
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приймати рішення. Подібні системи характеризуються використанням 

таких новаторських засобів, як обробка даних в оперативній пам'яті і 

застосування методу асоціативного аналізу. Нові відомості, отримані в 

результаті такого аналізу, допомагають досягати поставлених бізнес-

цілей шляхом оптимального використання вже наявних даних. На 

даний момент існує велика кількість автоматизованих систем бізнес-

аналізу: SAP Business Objects, SAP BPC, QlikView та інші. 

Найбільш  важливим аспектом  аналітики є спеціалізована 

інформаційно-аналітична діяльність як компонент сучасного  процесу 

прийняття рішень. У певному сенсі цей аспект інтегрує в собі  усі 

вищеназвані, оскільки прийняттю будь-якого серйозного рішення 

завжди передує  семантичне перетворення вхідного інформаційного 

потоку шляхом застосування інтелектуальних та автоматизованих 

технологій аналізу.  

 Таким чином, незважаючи на велику кількість концепцій, все 

теоретики і практики сходяться в думці, що специфіку інформаційної 

аналітики як окремої галузі інтелектуальної діяльності становлять три 

основні риси: 

- створення нового вивідного знання 

- семантичне перетворення наявної інформації 

- оптимізація прийняття рішень. 

  Необхідність систематичного інформаційно-аналітичного 

супроводження прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері 

соціально-економічної діяльності вже остаточно визнана нашим 

суспільством. Соціальна практика свідчить, що постановка аналізу 

інформації на регулярну основу  є ознакою певного рівня зрілості фірм 

та підприємств, а також показником  стратегічного бачення їхнього 

керівництва [10]. Але, на жаль,  у вітчизняному бізнесі аналітичні 

дослідження здійснюються  здебільшого безсистемно, хаотично, 

непрофесійно,  що не дозволяє в повній мірі використати безмежні 

можливості  сучасної інформаційної аналітики. Така тенденція 
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спостерігається в усіх сферах української економіки, зокрема, в сфері 

рекреаційно-туристичного бізнесу. 

Термін «рекреаційно-туристичний» є похідним від понять 

«туризм» і «відпочинок», оскільки включає в себе подорож з метою 

відпочинку в курортно-оздоровчій зоні. Згідно зі статтею 50 

Земельного кодексу України [2] до рекреаційних земель відносяться ті, 

які використовуються для відпочинку населення, туризму та 

проведення спортивних заходів. У Законі України «Про благоустрій 

населених пунктів» [1] в 3 розділі в статті 13 сказано, що до об'єктів 

благоустрою населених пунктів належать території загального 

користування, де є чітке перерахування всіх можливих об'єктів. У тому 

числі до них відносяться пляжі, які за привабливістю для туристів 

посідають одне з чільних місць. 

На сьогоднішній день значення рекреаційно-туристичної 

галузі, зокрема, пляжної індустрії, в нашій країні недооцінене, 

серйозна державна програма її розвитку практично відсутня. При 

комплексному і системному підході економічний ефект від її 

успішного функціонування може стати одним з основних 

бюджетонаповнюючих факторів як в масштабах держави, так і в 

районах Чорноморсько-Азовського узбережжя, Прикарпаття і 

Закарпаття [4, 1]. 

Стратегічна мета розвитку туризму і відпочинку в Україні 

полягає у створенні конкурентоспроможного продукту, який зможе 

максимально задовольнити потреби в подорожах і відпочинку 

населення нашої країни і іноземців. З огляду на зручне геополітичне 

становище України, це може стати чудовою нагодою її входження до 

когорти країн, орієнтованих на надання туристичних послуг [4, 1]. 

Розвиток цієї галузі вітчизняної економіки має відбуватися за двома 

взаємопов'язаними магістральними напрямками - вдосконалення 

матеріальної бази рекреаційної інфраструктури та підвищення якості 

обслуговування. Все це свідчить про актуальність глибокого вивчення 

нинішнього стану рекреаційно-туристичної галузі України та 

подальших перспектив її розвитку. Такі дослідження повинні стати 
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органічною частиною розвитку потужного рекреаційно-туристичного 

потенціалу України, за умови, що вони будуть проводитися не 

одноразово, а регулярно, на систематичній основі, із залученням 

наукових методів дослідження і досвіду професійних кадрів-

аналітиків. Інформаційно-аналітичні дослідження доцільно проводити 

як комплексний, системний аналіз ринку, що включає в себе наступні 

напрямки: 

- виявлення списку реально діючих і потенційних учасників ринку; 

- вивчення накопиченого позитивного і негативного досвіду; 

- аналіз спектру послуг, що надаються; 

- аналіз динаміки туристичного потоку; 

- вивчення клієнтських оцінок якості послуг; 

- виявлення співвідношення «ціна-якість» і т.д. 

  Прийняття рішень в сучасному українському рекреаційно-

туристичному бізнесі завжди пов'язане з необхідністю врахування 

комплексу місцевих реалій і менталітету, які складалися протягом 

десятиліть і які чинять негативний вплив на вибір туристами України 

як місця відпочинку. У цьому контексті абсолютно необхідним є їх 

об'єктивна, критична оцінка на основі порівняльного аналізу з 

аналогічними факторами в зарубіжних країнах. Проаналізувавши і 

переформатувавши туристичні продукти, створені в країнах - лідерах 

туризму, адаптувавши їх до наших умов і реалій, ми зможемо отримати 

свій якісний, затребуваний і конкурентоспроможний туристичний 

продукт. 

  Таким чином, при прийнятті рішень з метою розвитку вітчизняного 

рекреаційно-туристичного бізнесу особливу увагу необхідно 

приділити впровадженню практики систематичних інформаційно-

аналітичних досліджень, які зможуть дати нові ситуативні знання для 

успішного розвитку цієї галузі. 
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БІБЛІОТЕКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТА ОСЕРЕДОК 

РОЗВИТКУ ІБТ 
 

Бібліотека, реалізуючи інформаційну функцію в умовах 

практично необмеженого доступу до банків інформації за допомогою 

комп’ютерної мережі бібліотек, сприяє розкриттю й реалізації 

творчих здібностей, самовдосконаленню й самореалізації в 

інформаційному суспільстві.  

Ключові слова: бібліотека, соціальний інститут, рекреаційна 

функція, культура, саморозвиток.   

Библиотека, реализуя информационную функцию в условиях 

практически неограниченного доступа к банкам информации с 

помощью компьютерной сети библиотек, способствует раскрытию 

и реализации творческих способностей, самосовершенствованию и 

самореализации в информационном обществе. 

Ключевые слова:  библиотека, социальный институт, 

рекреационная функция, культура, саморазвитие. 

The library, implementing the information function in conditions of 

almost unlimited access to information banks by means of a computer 

network of libraries, promotes the disclosure and realization of creative 

abilities, self-improvement and self-realization in the information society. 


