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DIGITIZATION OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE POST-COVID-19 PERIOD 

 

Стаття присвячена дослідженню нових напрямів розвитку туристичної галузі в пост-

COVID-19 період. Наведено одні з основних проблем з якими стикнулася туристична галузь 

під час пандемії. Зокрема це зростання безробіття, не заповнюваність готелів, максимальне 

зниження туристичних потоків тощо. Зазначено, що після зняття більшості обмежень 

компанії, які працюють у сфері туризму інвестуватимуть в певні IT-рішення, які здатні 

допомогти масштабуванню бізнесу, та впроваджувати заходи безпеки в розрахунку на 

зворотній зв'язок з боку потенційних клієнтів. Вказано, що для України актуальною була б 

розроблена стратегія цифрової трансформації процесів у ланцюжку надання туристичних 

послуг та відповідного бронювання. Запропоновано пріоритетні кроки для України у 

цифровізації української туристичної галузі.  

 

The article deals with the study of new directions of development of the tourism industry in the post-

COVID-19 period. It is noted that after removing most of the restrictions, tourism companies will 

invest in certain IT solutions that can help scale the business, and implement security measures 

based on feedback from potential customers. Digital registration, voice activation, face recognition 

and other contactless control technologies should be widely used. In addition, more and more 

functions will be performed from the user's device. Companies will try to attract private and public, 

trying to reach the level of the end of 2019. Another area will be the rapprochement of close 

interaction between tourism and medical technologies (TravelTech and MedTech). This primarily 

concerns the analysis of medical screening data and tourist vaccination information, which is likely 

to be integrated into customs and border control processes and which will be taken into account in 



security checks at airports and other transport hubs. Some industrial trends, such as the spread of 

the New Distribution Capability (NDC) standard in the field of airline resource management and 

chatbots to communicate with customers, will gain strength. In highly developed countries, touch 

terminals and self-service kiosks have become widespread, displacing devices with different types of 

contactless interfaces. The same trend applies to remote controls and switches, card keys and even 

elevator call buttons.  

A strategy for the digital transformation of processes in the chain of providing tourist services and 

related reservations would be relevant for Ukraine, as the crisis in the tourism sector around the 

world is accompanied by a decrease in purchasing power, which will lead to the following 

consequences: increasing competition between tourism service providers around the world in the 

coming period; a more thorough and longer process of booking and decision-making by travelers 

when choosing a distance, which, in turn, increases the role of online information availability and 

presentation. 

Priority steps for Ukraine in digitalization of the Ukrainian tourism industry are proposed. The are 

strengthening the position of the national tourist system of Ukraine as a state direction of 

development on the basis of information technologies; develop and approve a strategy for digital 

transformation of tourism in Ukraine; initial modernization of transport and accessibility etc. 

 

Ключові слова: інформаційні технології; туризм; COVID-19; цифрова трансформація. 
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Актуальність теми. На сьогодні туристична галузь вважається стратегічною у багатьох державах 

світу, зокрема й для України. У зв’язку з пандемією COVID-19 та через запроваджені карантинні обмеження 

туризм та об’єкти його функціонування фактично припинили свою діяльність.  

Можна стверджувати, що індустрія туризму під час пандемії пережила «клінічну смерть». Більшість 

експертів зауважують, що безробіття в основних сегментах галузі сягнуло 50-60 %. В усьому світі 

заповнюваність готелів впала на 85-95 % лише за кілька тижнів. На піку коронакризи завантаженість 

авіакомпаній знизилася приблизно на 75-80%, більшість перевізників і мережевих дистриб'юторів скоротили 

штат до рівня «мінімального виживання». Туроператори захлинулись у потоці запитів на скасування 

подорожей, а терміни обробки заяв на повернення грошей збільшились до 30-90 днів, що поставило самі 

туристичні компанії на межу банкурства. 

Переважна більшість урядових і міжнародних ініціатив були скасовані на користь підтримки інших 

галузей економіки. За висновками експертів, світова туристична галузь, в найближчі роки не зможе досягти 

докризових показників і вже зараз необхідно аналізувати кроки щодо майбутнього розвитку галузі. Одним із 

напрямів майбутнього розвитку галузі є продовження широкомасштабної цифровізації й застосування новітніх 

інформаційних технологій, які забезпечать тісну інтеграцію і зв'язок споживача та надавача послуги при її 

реалізації, покращення якості та швидкості отримання послуг, можливість враховуючи потреби кожного 

індивідуального клієнта та ефективний зворотній зв'язок.  

На цифровізацію туризму сьогодні впливають тенденції і тренди які набувають постійних змін та в 

пост-пандемійний період продовжуватимуть трансформувати галузь у нові види надання туристичних послуг. 

Відповідно дослідження цього питання набуває особливої актуальності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку туризму присвячено дослідження 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема варто зазначити таких як А.О. Мельник, Н.В. Тукін, О.В. 

Ольшанська, Д.В. Григорчук, О.Я. Лотиш та ін.  

Виділення не вирішених раніше питань. Враховуючи останні світові події, що значним чином 

вплинули на стан туристичної індустрії у світі, туризм потребує нових підходів до організації та управління, 

особливо з використанням сучасних цифрових технологій, які дозволяють значно підвищити ефективність 

надання туристичного продукту.  

Мета статті полягає у дослідженні перспектив цифровізації туристичної галузі України в контексті 

створення конкурентоспроможного туристичного продукту після пандемії COVID-19. 

Виклад основного матеріалу. Особливого розвитку туризм набув на початку ХХІ ст., коли теми 

зростання галузі почали перевищувати світові середньоекономічні показники і продовжували стало зростати за 

виключенням кризових для галузі 2003 р. (пандемія SARS), 2009 р. – глобальна фінансово-економічна криза та 

сучасної пандемії COVID-19. При цьому падіння у туристичній галузі в останньому випадку попередньо може 

сягати колосальних показників (рис. 1).  

 



 
Рис. 1. Прибуття міжнародних туристів, 2000-2019 роки та сценарії на 2020 рік (млн. осіб) [1] 

 

За «докоронавірусними» прогнозами на 2020 рік світові експерти надавали досить оптимістичні 

прогнози для індустрії, адже, вона надає близько 300 млн робочих місць. Проте, як видно з графіку, прогнози 

стали повністю негативними (офіційну статистику ще тільки підраховують відомства і організації багатьох 

країн, але за попередними даними падіння складає 74% [2]). За висновками експертів, через пандемію COVID-

19 світова економіка може втратила 255 млн робочих місць [3], а світовий туристичний сектор втратив понад 

1,3 трлн доларів [2]. 

Окрім цього, найбільших збитків серед постраждалих від COVID-19 галузей зазнає і світова 

авіаіндустрія. За підрахунками фахівців ІКАО, число авіапасажирів всередині країн скоротилося в 2020 році на 

50%, тоді як міжнародні пасажиропотоки скоротилися на 74% [4]. При цьому, слід зазначити, що багато країн 

втратять провідні позиції в туристичному секторі. 

Таким чином впровадження сучасних інформаційних цифрових технологій вбачається як один із 

основних шляхів із виходу туристичної галузі з кризи.  

На сьогодні туристична галузь потребує значної модернізації, особливо у країнах, що розвиваються, до 

яких належить і Україна. В цьому контексті цифрові технології можуть слугувати важливим чинником такого 

процесу. Насамперед це стосується процесу контролю за якістю надання туристичного продукту. Так сучасні 

технології можна використовувати, наприклад при впровадженні системи «таємного покупця» (т.зв. Mystery 

Shopping). Та й взагалі більшість продажів давно вже стрімко переходить в онлайн, і тому Mystery Shopping 

буде надзвичайно актуальним в контексті підвищення продажів.  

Новим видом туристичного продукту може стати окрема гілка рекреаційного туризму, а саме 

відпочинок направлений на оздоровлення від перенесених хвороб, у т.ч. і коронавірусної. Сучасні технології у 

цьому випадку будуть мають мати насамперед медичне спрямування, а оздоровчий «тур» за допомогою 

цифрової візуалізації потенційний покупець зможе оцінити і вибрати необхідні опції.  

Одночасно з цим, організаторам такого виду туризму слід враховувати можливість дотримання 

соціальної дистанції, яку може надати укрупнення території навколо рекреаційних комплексів. 

Іншим важливим фактором звичайно буде доступ до Інтернету. Для відпочинку він, хоч і не настільки 

актуальний, як у повсякденному житті, проте, необхідний для налагодження постійних комунікацій між, до 

прикладу, сімейним лікарем чи вузькопрофільним спеціалістом.  

Важливими інформаційні технології можуть стати й при створенні електронного реєстру всіх, найбільш 

вагомих, туристичних об’єктів країн, з можливістю їх віртуального «відвідування».  

По цьому ж прикладу актуальним буде створення й електронних довідників про туристичні фірми з 

вартістю пропонованих послуг, а також інформаційні довідники щодо транспортних маршрутів, готелів тощо. 

Таким чином, сучасна ситуація в світі призводить до виникнення нових видів послуг і трендів у 

туризмі.  

До таких трендів можна віднести еко-подорожі – залучення туриста до збереження довкілля і якомога 

менший вплив його поїздки на навколишнє середовище. Високі технології тут залучаються у якості широкого 

доступу до технологій як зменшують антропогенний вплив (наприклад електрокарів, освітлення і навіть 

харчування). Особливо цікавим на сьогодні є винайдення способів для зменшення вуглецевого сліду у 

поєднанні з комфортом подорожі. Наприклад туристу можна надавати знижки на проживання у готелі, якщо він 

орендує електрокар і т.п.  



Все частіше спостерігається тенденція поодиноких подорожей. При цьому мотиви мандрівників є 

різноманітними: нові знайомства, робочі і кар’єрні питання тощо. Такі тенденції сьогодні починають стрімко 

розвиватися. В цьому контексті актуальним є персоналізація, зокрема за допомогою сучасних технологій, які 

допоможуть розкрити особисті вподобання туристів, а саме при визначенні місця призначення, житла, розваг 

тощо. Це вигідно і для туристичних фірм, адже набагато більше шансів отримати постійних клієнтів, коли 

досвід компанії у наданні послуги буде тісно пов'язаний з бажаннями клієнта. Технологічним засобом для 

реалізації вищезазначеного може бути штучний інтелект і нейромережі. Персоналізація досвіду пошуку, 

бронювання турів та поїздок, визначення потреб гостя і підбір готельного номера за його вподобаннями – 

зробити все це дає можливість технологія машинного навчання. 

Можна спрогнозувати, що після зняття більшості обмежень компанії сфери туризму інвестуватимуть в 

певні IT-рішення, які здатні допомогти масштабуванню бізнесу, та впроваджувати заходи безпеки в розрахунку 

на зворотній зв'язок з боку потенційних клієнтів. Широке поширення мають отримати цифрова реєстрація, 

голосова активація, розпізнавання облич та інші технології безконтактного керування. Окрім цього, мложна 

буде все більшу кількість функцій виконувати з пристрою користувача. Компанії намагатимуться залучати 

приватні та державні, намагаючись вийти на рівень кінця 2019 року. 

Іншим напрямком також стане зближення тісна взаємодія туристичних і медичних технологій 

(TravelTech і MedTech). Насамперед це стосується аналізу даних медичного скринінгу та інформації про 

вакцинацію туриста, яку ймовірно, буде інтегровано у процеси митного і прикордонного контролю, та яка 

враховуватиметься при перевірці безпеки в аеропортах та інших транспортних вузлах. 

В цьому контексті цифрові технології активніше використовуватимуть для контролю скупчень людей і 

коригування роботи в залежності від пропускної здатності об'єктів. Технічні засоби та програмні додатки 

зможуть попереджати відповідальні підрозділи компаній та регулюючі органи про необхідність технічного 

обслуговування і прибирання, про ризики для здоров'я співробітників і відвідувачів. 

Потужного розвитку набудуть окремі індустріальні тренди, такі як поширення стандарту NDC (New 

Distribution Capability) в галузі управління ресурсами авіакомпаній та чат-ботів для спілкування з клієнтами. У 

високорозвинених країнах повсемісно набули поширення сенсорні термінали та кіоски самообслуговування, які 

витісняють пристрої з різними видами безконтактних інтерфейсів. Така ж тенденція стосується пультів 

дистанційного керування і вимикачів, карт-ключів і навіть кнопок виклику ліфтів. 

Таким чином, для України актуальною була б розроблена стратегія цифрової трансформації процесів у 

ланцюжку надання туристичних послуг та відповідного бронювання, адже криза в туристичній сфері в усьому 

світі супроводжується зниженням купівельної спроможності, що призведе до таких наслідків: 

• підвищення конкуренції між постачальниками туристичних послуг у всьому світі у наступний період; 

• ретельніший і триваліший процес бронювання та прийняття рішень мандрівниками під час вибору 

дистанції, що, відповідно, підвищує роль доступності інформації онлайн та її подання. 

Дана ситуація підвищує пріоритетність і без того досить важливого процесу цифрової трансформації 

туризму, до реалізації та підтримки якого Україна може залучити нове Міністерство цифрової трансформації 

України. Таким чином пріоритетні кроки для України у цифровізації української туристичної галузі мають 

виглядати наступним чином (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1. 

Пріоритетні кроки України по розвитку туристичної галузі в пост-COVID-19 період* 

Дія Суб’єкт відповідальності Результат 

Укріплення позицій 

національної туристичної 
системи України як державного 

напрямку розвитку на базі 
інформаційних технологій 

Державне агентство розвитку 

туризму України, Міністерство 

цифрової трансформації України 

Коригування роботи національної 

туристичної сфери згідно 

міжнародних «післяпандемійних» 

стандартів 

Розробити та затвердити 

стратегію цифрової 
трансформації туризму в 

Україні 

Державне агентство розвитку 

туризму України, Міністерство 

культури та інформаційної 

політики України, Міністерство 

цифрової трансформації України 

План дій щодо цифрової 

трансформації сфери туризму 

України, пожвавлення 

національного ринку туристичних 

послуг 

Програма оптимізації продуктів 

ділового туризму (MICE) і турів 

вихідного дня 

Державне агентство розвитку 

туризму України, департаменти 

туризму, Міністерство культури 

та інформаційної політики 

України 

Цифровізація продуктів ділового 

туризму (насамперед стосовно 

замовлення і оплати послуг) і 

турів вихідного дня  

Початкова модернізація 

транспорту та доступності 
Державне агентство розвитку 

туризму України, Міністерство 

інфраструктури України, місцеві 

органи влади, Міністерство 

цифрової трансформації України 

Удосконалення інформаційних 

систем управління транспортною 

інфраструктурою. Підвищення 

якості авіаційного сполучення з 

основними ринками 

Створення національної 
туристично-інформаційної 
системи 

Державне агентство розвитку 

туризму України, Міністерство 

культури та інформаційної 

політики України з ухвалою від 

Міністерства інфраструктури 

України, місцеві органи влади  

Підвищення поінформованості 

потенційних закордонних 

туристів про українські 

рекреаційні об’єкти 

Розробити план розбудови 

туристично-інформаційних 

центрів 

Державне агентство розвитку 

туризму України, Міністерство 

цифрової трансформації України, 

Міністерство культури та 

інформаційної політики 

Створення перших інформаційних 

центрів у ключових регіонах 

України 

                                                                *розроблено авторами 

 

Висновки. Отже, цифрова трансформація туристичної галузі, буде безперечно дуже важливими 

фактором її зростання, не лише через необхідність надання інформації споживачам і маркетинг, але і з точки 

зору організації та організації роботи різних напрямів у галузі туризму. 

Можна припустити, що переважна більшість удосконалень в організації туристичних послуг будуть 

ґрунтуватися на організації віртуальних рішень і онлайн-роботи. Види туристичних послуг також зміняться й 

інформаційні технології допоможуть їх розвитку й поширенню.  

Перспективними напрямами подальших досліджень вбачаємо проведення суміжних з науковцями 

інших галузей пошуків прикладного застосування програмних пакетів та предків та підвищення якості надання 

туристичних послуг.  
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