
ДОПОВІДЬ 

Доброго дня, шановні члени Державної екзаменаційної комісії! На ваш 

розгляд представляється магістерська робота «Моделювання та реінжиніринг 

бізнес-процесів туристичної компанії». 

 

На сьогодні розроблено багато прикладних систем автоматизації та 

аналізу туристської діяльності, проте жодна з них не може претендувати на 

термін “інтелектуальна”, оскільки опрацьовує зазвичай лише певну частину 

туристичної сфери. Тому метою роботи є аналіз стану сучасного ринку 

програмного забезпечення з автоматизації туристської організації та 

визначення кола задач, які ще потребують опрацювання. 

 

 

Актуальність цієї роботи випливає з того, що виникає необхідність 

автоматизувати процес нарахування оплати по послугах абонентам, надання 

прозорого розрахунку населенню (квитанції, роздруківка індивідуальних 

відомостей за будь-який період), швидкість і ефективність надані-ня даних 



(формування звітів, запитів) .  Все це покращує якість роботи співробітників, 

що призводить до більш швидкого і простого обслуговування. 

 Об’єктом дослідження виступає туристична компанія ТОВ «Hot 

Travel». Предметом дослідження є організація діяльності та покращення 

взаємодії між клієнтом та туристичною компанією. 

Для найбільш ефективного управління роботою підприємства необхід-

мо мати достатню інформацію про стан справ на підприємстві і можливість 

оперативного реагування на зміни ситуації. Для цього керівник підприємства 

та інші відповідальні особи повинні постійно мати свіжу і достовірну 

інформацію. Виникає необхідність організації управління роботою 

підприємства таким чином, щоб забезпечити швидкий і надійний зв'язок між 

різними службовцями для їх найбільш чітко злагодженої взаємодії. 

 У результаті проведено аналіз роботи туристичної компанії та 

формування турів. На підставі цього булі аналізовані бізнес-процеси 

компанії, створено їх моделювання та реінженірінг. 

 

Використовуючи інформаційні технології, будь-яка туристична фірма 

може комплектувати свої тури за допомогою глобальної мережі Internet. 

Інформація про конкретну фірму може бути представлена на web-сторінці, 

сайті-візитці або повномірному сайті, виходячи з бажання і фінансових 



можливостей фірми. Також можна побачити загальну схему комплексу 

автоматизованих робіт у туристичному бізнесі 

 

 

 

Складовими системи інформаційних технологій у туристському секторі 

є комп'ютерні системи резервування, інформаційні системи управління, 

електронні інформаційні системи авіаліній, електронне пересилання грошей, 

телефонні мережі, системи проведення телеконференцій і т. д. Найбільш 

активно інформаційні технології використовуються турагентами і 

туроператорами. їхню діяльність неможливо уявити без використання 

комп'ютерних систем резервування (CSR). На міжнародному ринку туризму 

нині діє чотири глобальних системи резервування. В Україні офіційно 

представлена тільки одна - AMADEUS, якою користуються 44 тисячі 

турагенств планети. На європейському ринку комп'ютерних резервувань вона 

є безумовним лідером. Через AMADEUS замовляються послуги 490 

авіакомпаній, 51 тисяча готелів, 50 автопрокатних фірм та велика кількість 

організацій інших профілів. Однак функціонування й ефективність цієї та 

іншої систем вимагають, щоб постачальники туристичних послуг мали хоча б 

мінімальний рівень технологій, щоб одержувати доступ до таких систем і бути 

на них представленими. 

 



 

Процеси функціонування туристичного бізнесу та програмне забезпечення, 

що при цьому використовується, можна звести до схеми яку можна побачити 

зараз на екрані. 

 

 



Основними напрямами діяльності туроператора «Hot travel» є: 

- прийом і обслуговування туристів; 

- надання послуг по туризму; 

- забезпечення своїх клієнтів авіаквитками і відповідним трансфертом; 

- надання на прохання клієнта за мінімальні тарифи будь-які екскурсії і 

розваги, забезпечення супроводжуючими і гідами; 

- індивідуальний підхід до організації корпоративних турів і поетапний 

контроль якості обслуговування поїздок. 

- оперативне інформування клієнтів про рекламні акції і знижки, що 

надаються готелями і авіакомпаніями 

- гнучка система взаєморозрахунків та інші. 

 

На даному слайді показан зовнішний вигляд досліджуємого об’єкто. Як 

можна побачити, вся взаємодія між клієнтом та туроператором відбувається 

тільки через подачу заявки на електронну пошту компанії. 



 

На даному слайді наведено контекстну діаграму «Туристична компанія», 

яка ілюструє функціонування системи в цілому. 

Вхідними даними є: інформація про клієнта, оплата клієнта та база даних 

туристичної компанії. Вихідними даними є статистика, видача турів, прибуток 

туристичної компанії. Керуючим впливом є Закон України, статут туристичної 

компанії. Механізмами є персонал, туроператор та спеціаліст з розробки сайту. 

Для більш детального аналізу діяльності туристичної компанії необхідно 

виконати декомпозицію контекстної діаграми. 

 

 

Весь процес «Діяльність туристичної компанії» розбивається на три 

підпроцеси ):  



– «Оформлення турів» – займається консультацією, прийомом заявок, 

формуванням звітів;  

– «Юридична експертиза» – являє собою процес перевірки договору та 

супутніх документів;  

– «Отримання сплати» - зберігання заявок. 

 

 

Так виглядає блок «Оформлення турів» після декомпозиції. 

Маємо: 

Підбір варіантів: менеджер приймає заявки на клієнтів, вибирається 

місце проведення відпочинку, підбирає варіанти готелю та квитки. 

Розрахунок вартості туру: за згодою клієнта проводиться розрахунок 

вартості туру. 

Попереднє оформлення документів: за згодою з умовами туру та ціною 

розробляється проект договору. 

Укладання договору: за згодою сторін укладається договір. 

 



 

Тут представлено декомпозицію в нотації DFD «Підбір варіантів», яка 

описує діяльність з пошуку інформації в базі даних. 

Усі роботи, представлені на діаграмі, виконуються «Менеджерами» у 

відповідність до переліку обов'язків. Сюди входять такі роботи: 

Вибір країни: менеджер приймає заявки клієнтів, вибирається місце 

проведення відпочинку. 

Вибір готелю: за згодою клієнта зі країною проводитиметься вибір 

готелю. 

Вибір номеру: у вибраному готелі вибирається номер. 

 

 

Декомпозовано функціональний блок "Розрахунок вартості тура"  

Отримано: 



Бронювання готелю: за згодою клієнта з умовами відпочинку 

проводиться бронювання номера. 

Бронювання білетів на літак: за згодою клієнта з умовами перельоту 

проводиться бронювання квитків. 

Внесення передплати: стягується передоплата у розмірі 20%.

 

Отримавши проект договору, менеджер перевіряє наявність броні в 

готелі, наявність броні квитків, збіг вартості туру з розрахунками, після чого 

укладається договір із клієнтом. Дані договору забиваються в базу даних, а 

путівки та квитки видаються на руки клієнту. Інформаційна модель матиме 

наступний вигляд.

 



Головним недоліком бізнес-процесу «Попереднє оформлення 

документів» є неможливість подачі документів онлайн. Перш за все клієнт не 

завжди ознайомившись зі спектром послуг готовий прийняти рішення. 

Організацію такого процесу доцільно передбачити як офлайн, так і 

онлайн, при цьому рекомендується розширити перелік анкетних даних, 

додавши до нього такі необов’язкові поля, як електронна пошта клієнта, 

месенджери, соціальні мережі тощо. 

Основні проблеми, пов’язані з цим:  

 клієнт не може в режимі реального часу відстежувати кількість 

вільних турів та планувати країну для відпустки;  

 також з типами готелів, включенням додаткових послуг можна 

дізнатися лишен напряму із оператором, більшість клієнтів хочуть дізнатися 

про додаткові послуги заздалегіть; 

 оплата за тур також не може здійснюватись онлайн; 

Незручність організації оплати полягає в тому, що на поточний момент 

це можна зробити тільки двома шляхами – знаходячись фізично у туристичній 

компанії безпосередньо або відправити кошти на за указаною квітанцією у 

банку.  

Недоліки:  

 втрата часу на дорогу; 

 графіки роботи відділень; 

 черги, людський фактор, стрес; 

  оплата тільки готівкою, а також немає можливості переконатися, що 

платіж пройшов успішно; 

 коміссії. 

 

 



 

Аналіз бізнес-процесів туристичної компанії дозволив виявити наступні 

проблеми: у бізнес-процесі «Діяльність туристичної компанії» підпроцеси 

реєстрації клієнта, його консультування та купівлі ним тура не виконуються в 

режимі онлайн; у бізнес-процесі «Оформлення турів» відсутній зворотній 

зв’язок з клієнтом, а саме можливості інформування про акції, гарячи тури, 

тощо; у підпроцесі «Попереднє оформлення документів» дуже стислий 

перелік анкетних даних, крім того, клієнт не може внести їх власноруч чи 

відкоригувати; у підпроцесі «Підбір варіантів» відсутня можливість 

виконання онлайн таких дій, як ознайомлення з прайс-листом, вибір країни 

туру, розрахункова вартість тура; у бізнес-процесі «Отримання сплати» 

зарахування сплати не виконується в форматі онлайн.. Рішенням проблеми є 

розробка та впровадження «Електронного кабінету клієнта», що активується 

ще на етапі його реєстрації. 

 



Червоним на діаграмі позначено стрілки, які було додано у порівнянні з 

попереднім варіантом. Так як заходами з реінжинірингу було визначено, що 

доцільним буде створення електронного кабінету клієнта, то відповідну 

стрілку було додано як керуючий вплив. Для реєстрації цього кабінету клієнту 

необхідно спочатку зайти на сайт туристичної компанії. 

 

Як і в початковому варіанті, залишилося три підпроцеси: «Оформлення 

турів», «Юридична експертиза», «Отримання сплати». Але було додано: 

керуючий вплив «Електронний кабінет клієнта» для всіх трьох підпроцесів, 

адже заходи з реінжинірингу передбачають можливість проведення майже 

всіх підпроцесів онлайн; – вихідну стрілку «Реклама» для підпроцесу 

«Оформлення турів», адже заходи з реінжинірингу передбачають 

інформування клієнта про нові акції, гарячі тури, знижки тощо через 

електронний кабінет. 

Розглянемо декомпозицію підпроцесів після впровадження заходів з 

реінжинірингу. 

 

 



 

Клієнт заходить на сайт туристичної компанії (блок 1). Якщо клієнт не 

зареєстрований, то йому необхідно реєструвати електронний кабінет клієнта 

(блок 2), під час якої він задає логін і пароль. У подальшому цей логін і пароль 

зареєстрований клієнт використовує для входу в електронний кабінет (блок 3). 

Через електронний кабінет клієнт може більш детально та без допомоги 

адміністратора обирати потрібний йому варіант турів (блок 5). Клієнт може 

зв’язатися з менеджером онлайн та уточнювати будь-яку інформацію, 

використовуючи можливості електронного кабінету. Отримавши 

консультацію або не звертаючись за нею, зареєстрований клієнт може також 

отримати розрахунок туру та сплатити за нього за допомогою електронних 

платіжних систем (блок 9). 

 Більш детально розглянемо такі підпроцеси  «Оформлення турів» після 

реінжинірингу, як «Підбір варіантів», «Попереднє оформлення документів» та 

«Укладання договору». 

 

 



 

У верхній частині діаграми залишилися блоки, коли обслуговуння 

клієнта проводилося виключно за участі туроператора.  Нижче був додан 

електроний кабінет клієнта. завдяки якому клієнт може сам вибирати що йому 

довподоби без участі оператора, а потім розглядатися менеджерами 

 

Додано керуючий вплив Електронний кабінет клієнта завдяки якому 

спрощується коммунікація між менеджерами та клієнтом.  

Через Електронний кабінет клієнт може узгодити бронювання готелю, 

бронювання білетів на літак а також сплатити усю сумму або внести 

передплату у розмірі 20% від загальної сумми.  

 



 

Отримавши проект договору в електронний кабінет, клієнт може бачити 

наявність броні в готелі, наявність броні квитків, та вартость туру з 

розрахунками, після чого може відправити проект договору менеджеру та 

сплатити за тур онлайн. Дані договору забиваються в базу даних, а путівки та 

квитки відправляються клієнту за вкзаною електронною поштою.  

 

У виконаній магістерській роботі подано теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання, що полягає в моделюванні та реінжинірингу 

бізнес-процесів в туристичній компанії. 

Зіставлення результатів роботи з поставленими завданнями дозволяє 

зробити висновок наступним: 

- В ході роботи було проведено аналіз роботи туристичної компанії 

та формування турів.  



- На підставі аналізу було аналізовано бізнес-процеси компанії, 

створено їх моделювання та реінжиніринг. 

- проаналізовано поточний стан інформаційної структури 

туристичної компанії, зроблено висновок, що більшість 

розглянутих програмних продуктів не надають клієнту доступу до 

важливої для нього інформації.  

- Розглянуто основні методології моделювання і реінжинірингу 

бізнеспроцесів, а саме діаграми IDEF0, IDEF3, DFD. 

- Запропоновано заходи з реінжинірингу бізнес-процесів фітнес-

клубу, які спрямовані на перевід більшу частину бізнес- процесів 

«Робота з клієнтами» та «Обслуговування клієнта» в формат 

онлайн. Прийняте рішенням щодо впровадження «Електронного 

кабінету клієнта». 

- Проведено моделювання бізнес-процесів фітнес-клубу після 

реінжинірингу, побудовано діаграми IDEF0, IDEF3, DFD у 

варіанті TO-BE. 

Таким чином, досягнуто поставлену мету магістерської роботи – виконано 

моделювання і реінжиніринг бізнес-процесів фітнес-клубу.  

 

Доповідь закінчено, дякую за увагу! 


