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Анотація 

У даній роботі обґрунтовано та проаналізовано поняття консолідації даних та процесу консолідації 

інформації, також встановлено способи розробки консолідованого інформаційного ресурсу для застосування у 

сфері готельного бізнесу, що стане інструментом для управлінців у процесі прийняття важливих рішень. 
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Abstract 

In this paper, the concept of data consolidation and consolidation of information is substantiated and analyzed, as 

well as ways of developing a consolidated information resource for application in the sphere of hotel business, which 

will become a tool for managers in the process of making important decisions. 

Keywords : consolidated information resource, hotel business, consolidated information. 

 

Вступ 

Готельний бізнес – важлива складова туристичної інфраструктури, що відіграє провідну роль у 

презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг. Ця сфера в 

комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими темпами і в 

перспективі, згідно прогнозів відомих профільних організацій, може стати найбільш важливим 

сектором туристичної діяльності. Це основна складова туристичної індустрії за обсягом матеріальних 

і фінансових ресурсів, кількістю зайнятих працівників, обсягом доходів у туризмі. Готельний сервіс 

містить цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи 

розвитку туризму.  

Стан готельної сфери впливає на розвиток індустрії туризму загалом, створення туристичних 

послуг, інші ключові сегменти економіки – транспорт, будівництво, зв’язок, торгівлю та ін. Таким 

чином, створення високоефективного готельного господарства відіграє важливе значення як один з 

пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки України [4].  

 

Результати дослідження 

Для створення консолідованого інформаційного ресурсу в сфері готельного бізнесу потрібно у 

першу чергу створити базу даних, яка містила б у собі дані про готелі, розташовані в країні, їх тип та 

кількість їхніх клієнтів. База даних також повинна бути створена з можливістю додавання нових 

даних або видалення застарілих. Для розробки бази даних необхідно орієнтуватися на кінцевого 

користувача, аналітика, який буде приймати рішення на основі поданої інформації. Це дозволить ще 

на етапі розробки бази даних обрати необхідні дані для повного відображення наявної інформації про 

різні типи готелів та їх прибуток. 

 Впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність суб’єктів готельного бізнесу є 

необхідною умовою їх успішної роботи, оскільки точність, надійність, оперативність і висока 

швидкість опрацювання та передавання інформації визначають ефективність роботи аналітика.  

Консолідована інформація — це одержані з декількох джерел та системно інтегровані 

різнотипні інформаційні ресурси (знання), які в сукупності наділені ознаками повноти, цілісності, 

несуперечності та складають адекватну інформаційну модель проблемної області з метою її аналізу 

опрацювання та ефективного використання в процесах підтримки прийняття рішень [1].  



Вперше поняття ―консолідована інформація увійшло до наукового й практичного обігу із 

назви симпозіуму ЮНЕСКО (1978 р.)  

За визначенням ЮНЕСКО, консолідована інформація – це відкрите знання, спеціальним чином 

дібране, проаналізоване, оцінене і, можливо, реструктуроване і переформатоване для обслуговування 

нагальних рішень, проблем та інформаційних потреб певної клієнтури або соціальної групи 

Консолідація даних – це об’єднання однотипних таблиць в одну з проведенням додаткових 

розрахунків за допомогою Microsoft Excel [3]. 

Процес консолідації інформації — це процес перетворення даних в інформацію і знання про 

бізнес, метою якого є супровід і підтримка прийняття неформальних рішень. Тобто інформаційне 

забезпечення бізнесу, причому в самому широкому сенсі, заснований на принципі об'єднання таких 

складових як інформація, бізнес-процеси, апаратні засоби, програмні засоби, люди. Консолідована 

інформація покликана розробляти технологічні засади створення інформаційного продукту, 

виконувати якісно-змістове перетворення інформації, функціонально перетинаючись в цьому плані з 

науковою (виробництво нового знання) й управлінською (розроблення варіантів рішень, сценаріїв) 

діяльністю [2]. 

        В умовах конкурентного ринку послуг гостинності підприємства готельного бізнесу при 

обслуговуванні туристів та інших категорій громадян повинні забезпечити не лише високий рівень 

комфорту проживання, але й постійно підвищувати рівень сервісного обслуговування клієнтів, 

пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх послуг, в тому числі інформаційні, побутові, 

посередницькі, послуги бізнес-центру, організації дозвілля та ін. 

       Актуальна проблема впровадження у системі управління вітчизняними готельними 

підприємствами сучасних ефективних моделей управління, що відповідають світовим стандартам, 

обумовлена необхідністю надання високоякісних послуг, зниженні витрат, координації персоналом, 

проведення маркетингових досліджень ринку готельних послуг. Досвід економічної діяльності 

останніх років у готельному господарстві України свідчить про повільне підвищення якісних 

параметрів оцінки продуктивності праці підприємствами галузі. Одночасно сьогодні розвивається 

мережа готелів високої категорії обслуговування. які надають послуги розміщення згідно з вимогами 

світових стандартів.  

 

Висновки 
       Глобалізація світової економіки та трансформаційні процеси у національній економіці 

зумовлюють інтенсифікацію ділових, наукових та культурних обмінів, зростання у соціальній 

структурі частки осіб середнього достатку. Роль високо-категорійних готелів та попит на 

високоякісні послуги у розвитку ділової інфраструктури України буде збільшуватись. Тому, важливо 

у перспективі враховувати принципи створення сучасної туристичної інфраструктури, провести 

маркетингові дослідження шляхів і методів підвищення інвестиційної привабливості проектів 

будівництва, модернізації засобів розміщення, розвитку найбільш економічно привабливого – 

ділового туризму.  

       З урахуванням актуальності і перспективності ділового туризму в Україні виникає необхідність в 

консолідації інформації в області готельного бізнесу з тим, щоб можна було приймати рішення щодо 

покращення існуючих структур. 
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