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господарства. Вказані питання слід обговорювати з урахуванням загального 

політичного діалогу між двома країнами.  

Важливим напрямом активізації взаємних туристичних потоків 

є усунення візових обмежень. Доцільно запропонувати китайській стороні 

розглянути можливість відкриття Візових центрів КНР у найбільших містах 

України, а також запровадити спрощені інструменти оформлення віз для 

здійснення короткострокових туристичних поїздок. Окрім того, сторонам слід 

обговорити питання про зниження вартості послуг консульських установ. 

Одним із напрямів активізації міжнародного співробітництва КНР та 

України є розвиток тематичних (спеціальних) видів туризму. Доцільно 

запровадити інструменти спрощеного доступу суб’єктів господарювання 

туристичної сфери до виставкових заходів іншої сторони.  

 Перспективним напрямом подальших розвідок у даній проблематиці 

є вироблення методичних рекомендацій з питань ідентифікації та оцінювання 

чинників туристичного потоку між двома країнами,  а також з питань розробки 

відповідних туристичних продуктів.  
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SMART-ТУРИЗМ: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

 

Туризм є одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури 

країни, його розвиток повинен стати одним із стратегічних завдань подальшої 

стабілізації та соціально-економічного зростання країни, окремих 

територіально-адміністративних одиниць, дестинацій.  
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У сучасних умовах функціонування сфера туризму залежить від 

швидкого та безперервного обміну інформацією, що є однією з ключових 

переваг забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів ринку туристичних 

послуг. Дана ситуація обумовлена потребою у зміні способів та засобів 

туристичного обслуговування, формування та забезпечення каналів 

взаємозв’язку з партнерами та споживачами суб’єктів туристичної діяльності, 

а також потребою у впровадженні нових інноваційних технологій для 

забезпечення стійкого розвитку туризму, що й обумовлює використання smart-

технологій. Використання сучасних інформаційних технологій у туристичній 

галузі сприяє її популяризації та динамічному розвитку. 

Інтенсивне використання та впровадження smart-технологій 

в повсякденне життя дозволяє прогнозувати перехід від традиційної форми 

економічних взаємовідносин до smart економіки. Smart-туризму притаманні 

особливості, які мають характерні риси прояву у процесі функціонування smart-

міст і smart-дестинацій ‒ просторовий аспект, а також у процесі управління 

територіально-адміністративними одиницями та дестинаціями ‒ 

функціональний підхід.  

Smart ‒ це нова якість, яка виникає при інтеграції 2-х і більш складових, 

однією з яких є технологічна інновація та/або Інтернет. Smart-туризм ‒ туризм, 

в якому постійне і систематичне використання Smart-елементів, призводить до 

додаткової цінності подорожей для туристів. Smart-туризм завжди 

є результатом зусиль усіх зацікавлених сторін:  

– Smart-туристичної компанії ‒ організації, що працює в сфері туризму, 

використовуючи в бізнесі Smart-елементи, що приводить до принципово нової 

якості процесів, які підвищують ефективність комерційної діяльності та 

конкурентоспроможності фірми;  

– Smart-туриста ‒ споживача туристичної послуги, який постійно 

використовує Smart-елементи для досягнення нової якості процесів в туризмі 

з метою найбільш повного задоволених своїх туристських потреб; 

– Smart-процесу (в туризмі) ‒ процесу надання туристичної послуги, 

який дає можливість ефективного задоволення потреб Smart-туриста. 

Змістом діяльності Smart-туризму є робота з інформацією, базами даних: 

збір, узагальнення, використання. Метою діяльності є перетворення інформації 

в досвід споживача туристської послуги, бізнес-пропозиції. Джерелами 

інформації є соціальні, урядові блоки, суб’єкти інфраструктури туризму, 

а також фізичні особи. Обов’язковим елементом є використання передових 

інформаційних технологій. Результатом діяльності повинна стати ефективність, 

стійкість для території і збагачення досвіду для туриста. У цьому контексті 

вагомого значення набуває необхідність наукового дослідження ефективної 

взаємодії дестинацій та бізнесу із туристом на основі концепції «smart 

туризму» [2]. 

Дослідження показують, що smart-туризм (sustainable, meaningful, actions 

that lead to responsible trips) розглядають не як галузь, а як каталізатор змін, які 

відбуваються коли учасники поїздок здійснюють сталі, відчутні дії, які роблять 

поїздки відповідальними та сучасними. 
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Мобільні інформаційні послуги демонструють наявність значного 

потенціалу, і в якості джерела інформації для клієнтів про території, і якісного 

каналу звʼязку з постачальниками туристичних послуг. Створення 

інформаційних порталів на основі Інтернет-сервісів та програмного 

забезпечення сучасних гаджетів сьогодні є одним з перспективних напрямів 

розвитку туристичної галузі. Розвиток сучасної концепції використання 

інтегрованих інформаційних систем (ІІС), що поєднують Інтернет-сервіси та 

програмні додатки сучасних гаджетів обумовлено необхідністю синтезу 

інформаційної технології із Smart-методом в сфері міського культурного 

туризму шляхом створення нових інформаційних систем для управління 

доступом до інформаційних потоків мережі туристичних послуг. 

Процес створення ІІС управління різними видами рухомих обʼєктів, що 

є актуальним й для туристичної галузі, пов’язується з:  

– розробленням організаційної, функціональної та інформаційної 

структури ІІС управління потоками інформації;  

– створенням і впровадженням перспективних засобів звʼязку та 

навігації;  

– розробленням і впровадженням новітніх технологій оброблення 

інформації;  

– інтеграцією засобів інформаційного супроводу, зв’язку та навігації 

у рамках ІІС;  

– створенням умов для подальшого розвитку ІІС [1]. 

Аналіз наявних типових інформаційних ресурсів, які активно 

використовуються споживачами туристичної продукції та туроператорами 

показує, що позитивний ефект від запровадження ІІС як інформаційного 

порталу з функціями інформаційного супроводу та надання сервісних послуг в 

сфері міського культурного туризму може бути отримано із застосуванням 

концепції сховищ даних (Data Warehouse, DW) і системи оперативної 

аналітичної обробки даних (Online Analytical Processing, OLAP)на принципах 

відкритих систем, з дотриманням визнаних стандартів і використання 

апробованих рішень. 

Використання smart-технологій, Інтернету речей, нейронного маркетингу, 

програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів 

туристичного підприємства сьогодні не просто питання лідерства і створення 

конкурентних переваг, але і виживання на ринку послуг. 
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