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THE INFORMATION SUPPORT OF THE PRICING PROCESS AT TOURISM ENTERPRISES
Стаття присвячена аналізу принципів розроблення та використання інформаційного забезпечення процесу фор
мування ціни на туристичний продукт. Доведено важливість інформаційної та програмної підтримки ціноутворення
на туристичних підприємствах, сформульовано основні вимоги до інформаційної бази туристичного підприємства.
У статті проведено детальний аналіз трьох програмних продуктів, що використовуються у сфері туризму: програми
"Interactive Tourism Product Pricing Calculator", яка розроблена Комісією з туризму Південної Австралії; програми
"Розрахунок цін", яка створена компанією "ТіТБіТ" — українським розробником програмного забезпечення для ав
томатизації туроператорської діяльності та модуля "Туристичне агентство" програми "ПарусПідприємство". До
сліджене програмне забезпечення сприяє ефективній реалізації цінової політики туристичного підприємства і фор
муванню оптимального рівня ціни на туристичний продукт.
Article is devoted to the analysis of the principles of construction and use of information support of the pricing of the
tourism product. Importance of information and software support of pricing for tourism enterprises is proved, the main
requirements imposed to information base of the tourism enterprise are formulated. The article gives a detailed analysis
of three software products used in the tourism sphere: the program "Interactive Tourism Product Pricing Calculator",
which is developed by the Commission on tourism of South Australia; the program "Calculation of the Prices", which is
created by the TiTBiT company — the Ukrainian software developer for automation of tour operator activities and the
module "Travel agency" of the famous program "SailEnterprise". Researched software promotes efficient pricing policy
of tourism enterprises and the formation of the optimal level of prices on the tourism product.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Одним із найбільш важливих факторів під
вищення прибутковості діяльності туристично
го підприємства є ефективна система ціноутво
рення, оскільки ціни забезпечують туристично
му підприємству отримання запланованого
прибутку, підтримання на досить високому рів
ні конкурентоспроможності, а також попиту на
туристичні продукти.
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Забезпечення проведення процесу ціно
утворення відіграє важливу роль, оскільки не ма
ючи основи для проведення аналізу і порівняння,
туристичне підприємство не в змозі правильно оц
інити не тільки свої можливості, а й можливості
інших підприємств з метою підтримки конкурен
тоспроможності на ринку туристичних послуг.
Інформаційне забезпечення процесу ціно
утворення на туристичному підприємстві — це
сукупність дій зі збору та обробки інформації,
необхідної для встановлення оптимальної ціни
на туристичний продукт.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Туристична галузь як одна з провідних сфер
економіки постійно знаходиться у центрі ува
ги науковців [1; 2]. Значна увага приділяється
формуванню ціни на туристичний продукт [3—
5]. Принципи інформаційного забезпечення
ціноутворення в різних сферах економіки ста
ли предметом дослідження в роботах [5; 6].
Зокрема інформаційне забезпечення діяльності
туристичних підприємств достатньо широко
представлене в монографії [7] та статтях [8—
10].
Однак наведені джерела не містять інфор
мацію щодо конкретних програмних засобів,
які використовуються практиками в турис
тичній сфері для формування ціни на туристич
ний продукт.
НЕВИРІШЕНІ СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Дослідження автора показали, що більшість
туристичних підприємств не використовує
спеціалізованих інструментальних засобів у
процесі формування ціни на туристичний про
дукт. Основна причина такого становища по
в'язана не з відсутністю коштів на придбання
необхідних програмних продуктів, а з браком
інформації щодо існуючих засобів інформа
ційного та програмного забезпечення процесу
ціноутворення на туристичних підприємствах.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є компаративний аналіз існу
ючого інформаційного та програмного забез
печення процесу ціноутворення на туристичних
підприємствах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За своєю суттю цінова політика є системою
маркетингового дослідження ціни, яка включає
постійний моніторинг і зміну ціни залежно від
зміни економічного середовища, яке оточує
підприємство. Інформаційне забезпечення
ціноутворення відноситься до основних еле
ментів цінової політики.
Ефективність функціонування будьякої
системи, в тому числі ціноутворення, багато в
чому залежить від інформаційної бази. Під си
стемою інформаційного забезпечення розумі
ють процес безперервного, цілеспрямованого
отримання інформації, різних показників, без
яких неможливо здійснити аналіз системи ціно
утворення, розробити ціну і прийняти ефектив
не управлінське рішення.
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Інформаційна база має велике значення для
ефективності прийняття відповідного рішення.
Тому інформація щодо формування ціни має
відповідати певним вимогам. Для туристично
го підприємства головними з них є такі.
Корисність. Ця вимога визначає, наскільки
отримана інформація впливає на прийняття
відповідних рішень, наскільки вона є корисною
для формування і визначення ціни на туристич
ний продукт у цілому. Крім того, вона повинна
використовуватися для розробки поточних
планів туристичного підприємства.
Обсяг інформації. Інформація повинна
мати завершений характер, тобто в повному
обсязі характеризувати різні аспекти діяль
ності туристичного підприємства. Показники,
які отримує підприємство, повинні задовольня
ти потреби для проведення їх всебічного ана
лізу і планування.
Фактичність. Інформація повинна відобра
жати реальний стан діяльності туристичного
підприємства, характеризувати не тільки внут
рішнє, але і зовнішнє економічне середовище,
включаючи правові аспекти, законодавчу базу,
різні екологічні фактори тощо, які впливають
або можуть вплинути на ринок туристичних
послуг.
Динамізм. Інформація повинна відобража
ти стан справ на конкретний момент. Треба
мати на увазі характер інформаційних потоків
в туризмі і терміни їх отримання. Важливе зна
чення має оперативність отримання інформації,
і чим менший час її проходження від моменту
здійснення будьякої події до періоду отриман
ня її керівництвом туристичного підприємства,
тим більш ефективне рішення може бути прий
нято. Крім того, інформацію потрібно постійно
оновлювати і доповнювати.
Ефективність. Вартість отримання інфор
мації не повинна бути вищою за користь від її
отримання при підготовці та прийнятті рішен
ня щодо встановлення оптимального рівня ціни
на туристичний продукт.
Аналіз інформаційного забезпечення діяль
ності туристичних підприємств дозволив виок
ремити три найбільш розповсюджені програмні
засоби, які використовуються у процесі фор
мування ціни на туристичний продукт.
Програма "Interactive Tourism Product Pri
cing Calculator". Остання версія даного про
грамного забезпечення розроблена у 2015 році
Комісією з туризму Південної Австралії. У
вступі до інсталяції програми зазначено, що
даний програмний продукт допоможе вірно
обчислити ціни для багатьох туристичних про
дуктів для одного підприємства. Змінюючи
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Рис. 1. Перший розділ програми Interactive Tourism Product Pricing Calculator —
обчислення постійних витрат
Джерело: [11].

дані, введені в цьому шаблоні можна побачити
вплив на розмір прибутку і розрахунків цін.
Програма створена у середовищі Microsoft
Excel, містить 7 розділів і може розраховувати
ціни до трьох продуктів. Ціна туристичного
продукту розраховується наприкінці.
Якщо з використанням програми продаєть
ся тільки один продукт, всі накладні витрати
повинні бути відшкодовані. Якщо продається
два або більше продуктів, то накладні витрати
повинні бути зважені відповідно до обсягу про
дажів кожного продукту.
Особливістю розрахунків є наявність подат
ку GST (Goods and Services Tax), який в Авст
ралії є податком на додану вартість для
більшості продажів товарів і послуг (10 %). GST
накладено на більшість угод у виробничому
процесі, але відшкодовується всім сторонам в
ланцюзі виробництва, крім кінцевого спожива
ча.
Перший розділ програми Interactive Tourism
Product Pricing Calculator [11] містить обчис
лення ціни на основі постійних витрат (рис. 1).
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У другому розділі програми обчислюється
складова ціни на основі змінних витрат (рис.
2).
Третій розділ містить інформацію про очі
кувані обсяги продажів туристичних продуктів
(рис. 3).
У четвертому розділі є можливість встано
вити очікувану норму прибутку і продажу кож
ного з типів туристичного продукту (рис. 4).
П'ятий розділ враховує характерний для
Австралії сталий прибуток GST і не потребує
введення даних. Для інших країн потрібно по
ставити 0 % або залишити це поле незаповне
ним (рис. 5).
У шостому розділі потрібно задати величи
ну комісії, яку додають турагенти до базової
ціни туроператора при реалізації туристично
го продукту (рис. 6). У разі прямого продажу
така комісія відсутня.
В останньому перед розрахунками розділі
потрібно встановити вагові коефіцієнти по
стійних витрат для кожного з різних туристич
них продуктів (рис. 7).
Передплатний індекс 21847
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Рис. 2. Другий розділ програми Interactive Tourism Product Pricing Calculator —
обчислення змінних витрат
Джерело: [11].

Після внесення усіх початкових даних про
водиться остаточний розрахунок ціни турис
тичного продукту. На рисунку 8 наведено при
клад такого розрахунку.

Програма "Розрахунок цін" компанії
ТіТБіТ. Компанія "ТіТБіТ" — розробник про
грамного забезпечення для автоматизації ту
роператорської діяльності [12]. Свої програми

Рис. 3. Третій розділ програми Interactive Tourism Product Pricing Calculator —
задання обсягів продажів
Джерело: [11].

Передплатний індекс 21847
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Рис. 4. Четвертий розділ програми Interactive Tourism Product Pricing Calculator —
задання норми прибутку

Джерело: [11].

Рис. 5. П'ятий розділ програми Interactive Tourism Product Pricing Calculator —
врахування прибутку GST
Джерело: [11].

Рис. 6. Шостий розділ програми Interactive Tourism Product Pricing Calculator —
врахування комісії при реалізації туристичного продукту
Джерело: [11].
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Рис. 7. Сьомий розділ програми
Interactive Tourism Product Pricing Calculator —
надання ваги постійним витратам
Джерело: [11].

Рис. 8. Приклад остаточного розрахунку ціни в програмі
Interactive Tourism Product Pricing Calculator
Джерело: [11].

Передплатний індекс 21847
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Джерело: [12].

Рис. 9. Візуалізація управління прайсом у програмі
"Розрахунок цін"

компанія конструює так, щоб замовник мав
вибір і міг рухатися до своєї мети поетапно —
почати з меншого (більш бюджетного), а потім
вже наростити можливості, доплативши різни
цю у вартості.
Для того, щоб запустити власну систему
управління продажами туристичного продук
ту, оператору необхідно впровадити той чи
інший програмний комплекс (кожен з яких
включає в себе одну з базових програм і одну з
онлайнсистем бронювання).
Програма дозволяє для кожного напряму
кожної країни заготовити свій набір прайсів

(далі — СПО), які зберігаються в базі даних (їх
параметри, і результат кожного розрахунку —
екранний прайс).
Алгоритм розрахунку ціни туристичного
продукту для кожного СПО складається з двох
основних кроків:
1) розрахунок цінинетто кожного турис
тичного продукту, яка визначається як сума
вартостей основних послуг — проживання,
харчування і транспортування;
2) визначення підсумкової ціни кожного ту
ристичного продукту як суми цін окремих ком
понентів пакета, в яких вже закладені різні види

Рис. 10. Процес розрахунку СПО у програмі "Розрахунок цін"
Джерело: [12].
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Рис. 11. Результат розрахунку прайсу в програмі "Розрахунок цін"
Джерело: [12].

надбавок і знижок. При цьому програма вра
ховує і параметри цих надбавок.
У вікні управління прайсом міститься три
закладки — "Параметри", "Результат" і "Опуб
лікування" (рис. 9).
У закладці "Параметри" зберігаються пара
метри кожного СПО (встановлені для його роз
рахунку). У вікні "Результат" відображаються
результати розрахунку кожного СПО (екран
ний прайс). Через закладку "Опублікування"
прайс може бути експортований в будьякий
офісний додаток, на власний сайт або в систе
му онлайнбронювання.
Для розрахунку підсумкової ціни потрібно
виконати такі дії.
1. Обрати тип розрахунку прайсу (конкретний
тип транспорту або будьякий, односторонній або
двосторонній квиток, тільки прямі рейси або з

можливістю пересадки, чітко визначені дати заїз
ду та від'їзду або без прив'язки до дат тощо).
2. Визначити період розрахунку СПО.
3. Заповнити таблиці заїздів, готелів та до
даткових послуг (віза, страховка тощо).
4. Здійснити управління надбавками за по
слуги, що включені до прайсу.
5. Обрати тривалість туру і валюту розра
хунку.
6. Здійснити розрахунок ціни туристично
го продукту (рис. 10).
Результат розрахунку у вигляді екранного
прайсу представлено на рисунку 11.
Після розрахунку прайсу клієнт самостійно
або з допомогою турагента обирає конкретну
позицію прайсу, за якою вже здійснюється ос
таточний розрахунок ціни туристичного про
дукту (рис. 12).

Рис. 12. Результат розрахунку остаточної ціни за конкретною позицією прайсу з урахуванням
надбавок і знижок
Джерело: [12],

Передплатний індекс 21847

63

АГРОСВІТ № 13—14, 2016

Рис. 13. Врахування знижки для співробітників туристичного підприємства
у модулі "Туристичне агентство"

Джерело: [13].

Рис. 14. Задання знижки власникам дисконтних (клубних) карт
Джерело: [13].
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Рис. 15. Система знижок і надбавок при формуванні ціни на туристичний продукт
Джерело: [13].

Програма "ПарусПідприємство" (модуль
"Туристичне агентство"). Модуль "ПарусТу
рагентство" [13] призначений для туристичних
підприємств і дозволяє реєструвати заявки, що
надходять від клієнтів з надання туристичних
послуг, продуктів та їх комплексів.
Функціонал модуля дозволяє:
— вести деталізований облік параметрів
клієнта (дисконти, бонуси тощо);
— реєструвати дані про туристичні та ділові
поїздки;
— вести облік особистих даних персон
(ПІБ, паспортні дані, контакти);
— враховувати основні і додаткові парамет
ри квитків на різні види транспорту;
— вести облік додаткових послуг (броню
вання квитків, страхування, оренда транспор
ту тощо);
— здійснювати візову підтримку;
— вести облік розрахунків з клієнтами та
туроператорами;
— формувати на підставі заявок рахунки,
угоди і платіжні документи;
— вести облік наданих знижок і отриманих
націнок;
— відслідковувати джерела ініціювання
контактів;
— вести облік параметрів готелів;
— формувати звіти в розрізі інформації,
внесеної в систему.
Як видно з опису функціональних мож
ливостей, програма є універсальною і охоп
Передплатний індекс 21847

лює практично всі сфери діяльності турис
тичного підприємства. Для процесу ціноут
воренням найбільш важливим є можливість
вести облік наданих знижок і отриманих на
цінок.
У програмі, наприклад, передбачена зниж
ка для співробітників туристичного підприєм
ства (рис. 13).
Для постійних клієнтів реалізована програ
ма лояльності з видачою дисконтних (клубних)
карт, які дають право на додаткову знижку
(рис. 14, 15).
Після врахування системи знижок та над
бавок, програма видає остаточний результат
розрахунку ціни.
ВИСНОВКИ

Таким чином, інформаційне забезпечення
процесу ціноутворення на туристичний про
дукт передбачає збір необхідної інформації про
зовнішнє і внутрішнє середовище, в яких пра
цює туристичне підприємство, а також її аналіз
з метою виявлення тенденцій туристичного
ринку, сильних і слабких сторін конкурентів,
виявлення потенційних можливостей реалізації
конкретного туристичного продукту з метою
ефективного управління ціновою політикою і
розвитком туристичного підприємства в ціло
му.
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