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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

Готельно-ресторанне підприємство можна порівняти із живим організмом, усі 
системи якого є взаємопов'язані між собою, схоже до органів людського організму. 
Ефективність роботи усього підприємства в цілому залежить від злагодженості 
роботи усіх модулів, що, як наслідок, гарантує ним якісне та в достатній кількості 
вироблення свого продукту, а зокрема виконання основної функції даного бізнесу -
надання послуги проживання чи харчування. 

Перші згадки про так звані готельні заклади дійшли до нас ще з давніх часів, коли 
вперше місцеві формували притулок для купців в період їх мандрівок, даючи при цьому 
не лише місце для ночівлі, а й забезпечували харчуванням, розвагами та стайнями для 
тварин. Впродовж сторіч дані заклади були замінені монастирями, що організовували 
притулок для паломників з усіх куточків світу. В процесі розвитку їх змінили таверни та 
постоялі двори, каретні двори і ін., аж до появи першого комплексного готелю в США у 
1794 році. З того часу готельне підприємство розвивається в рівень з суспільством, що й 
викликало виокремлення різних форм та видів цього виду заняття [1]. 

Як наслідок, наше суспільство зараз розміщене на етапі високого інноваційно -
технологічного прогресу, тому й наше життя уже неможливо уявити без сучасних 
технологій. Беручи це до уваги, готельні підприємства також активно застосовують у 
своїй діяльності різні типи інформаційної іфраструктури. Зобразимо схематично 
використання інформаційних технологій в діяльності підприємств готельно-
ресторанного бізнесу (рис. 1). 

Рис. 1. Інформаційні технології діяльності підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу 

Джерело [2] 

Вплив інформаційних технологій на розвиток гостинності на сьогодні є великим, 
адже прямо пов'язаний із підвищенням ефективності роботи як кожного гостинного 
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комплексу окремо, так і усього гостинного бізнесу в цілому. Важливою складовою 
ефективного та успішного ведення бізнесу є наростаюча необхідність 
автоматизувати підприємство, тим самим ввести у повсякденний вжиток сучасних 
інформаційніх технологій, оскільки точність, надійність, оперативність і висока 
швидкість обробки та передачі інформації має вплив на конкурентоздатність фірми 
на ринку, а це у свою чергу підносить її на вищу сходинку управління у даній сфері. 

Користування комп'ютерними мережами, Інтернетом, інтернет - технологіями, 
програмними продуктами наскрізної автоматизації всіх бізнес -процесів ЗРГ на 
сьогодні є не просто питанням лідерства і забезпечення конкурентних переваг, але і 
виживання на ринку в найближчому майбутньому [4]. 

Впровадження сучасних інформаційних технологій сприяє автоматизації закладу 
готельно-ресторанного підприємства, яке у свою чергу, є запорукою підвищення 
продуктивності у сфері надання послуг зумовленої передачі деяких функцій 
управління комп'ютерній мережі. Зазвичай сферою використання комп'ютерів є 
інформаційно-обчислювальні центри готелів чи ресторанів, за рахунок яких 
пришвидшується робота усього управлінського спектру підприємства. З їхньою 
допомогою відбувається управління резервуванням, облік клієнтів, розподіл кімнат, 
облік інвентарю і контроль за постачаннями харчування. Таке коло функцій охоплює 
усі робочі сфери, беручи у свої руки усі процеси функціонування готелю і його 
відносини з гістьми. 

Таблиця 1 
Порівняння програмного забезпечення, яке використовується для 

автоматизації процесів у готельно-ресторанному та туристичному бізнесі 

Показники 
Програмні продукти 

Показники "1С: Підприємство 8. 
Ресторан" 

"Парус-Ресторан" АС "РЕСТАРТ" 

Працює як самостійний 
модуль (фронт офіс + 
бек офіс ) 

фронт офіс + бек офіс фронт офіс 

Дозволяє легко 
адмініструвати 
управлінння готелем, 
рестораном, 
туристичним 
агентством 

управлінння готелем, 
рестораном 

управлінння готелем, 
рестораном, 
туристичним агентством 

управлінння готелем, 
рестораном 

Може 
використовуватися як 
самостійно, так і 
спільно 

Може 
використовуватися як 
самостійно так і спільно 
з обліковими 
вирішеннями "ІС-Рарус: 
Управління 
рестораном", "ІС-Рарус: 
Комбінат харчування" 
або "1С: Громадське 
харчування 8". 

Може 
використовуватися як 
самостійно, так і спільно 
з обліковими рішеннями 
"Парус-Бухгалтерія", 
"Парус-Торгівля і 
склад", "Парус-
Заробітна плата", 
"Парус - Персонал", 
"Парус-Готель", та 
"Парус-Туристичне 
агенство" 

Може 
використовуватися як 
самостійно, так і 
спільно з обліковими 
рішеннями "1С-Рарус 
: Управління 
рестораном", "1С-
Рарус: Комбінат 
харчування", "1С-
Рарус: Громадське 
харчування, ред.6". 

Передбачає роботу з 
корпоративними 
клієнтами 

Не передбачає Передбачає Не передбачає 

Цінова доступність 
програмною продукту 

Загальнодоступна Загальнодоступна Загальнодоступна 

Ціновадоступність програми : до 1000 дол. США - загальнодоступна; 1000-2000 дол. США -
вартісна; від 2000 дол. 

США - високовартісна. 
Складено автором на основі джерела [3] 
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Сьогочасні системи дають можливість автоматизувати здійснення щоденних 
задач персоналу і питань щодо управління готелем. Під час цього досягається 
взаємозв'язок між різними службами готелю, який забезпечує на високому рівні 
ефективність і попереджує помилками. Спільно з цим, керуючі одержують міцний 
інструмент із контролю за станом готелю і фінансових потоків, а також зменшується 
кількість зловживань з боку персоналу готелю. 

Спеціалізованих комп'ютерних систем для ресторанного господарства на 
світовому ринку інформаційних технологій достатньо. У більшості вони 
створюються тими ж компаніями, що і автоматизовані системи управління (АСУ) 
для готелів. Відповідно, у таких випадках компанія-виробник передбачає ідеальне 
сполучення або інтеграцію своїх продуктів, що на певному етапі розвитку може мати 
принципове значення для готелів. 

Зокрема провідне місце серед автоматизованих систем в Україні належить 
продуктам корпорації "Парус". Серія програмних продуктів "Парус", призначенням 
якої є саме автоматизація бізнес-задач підприємств малого та середнього 
бізнесу, великих корпорацій та холдингів, а також бюджетних установ і організацій, 
виступає системним інтегратором і є розробником ПП для управління підприємств 
(Парус-Планування і Фінансування, Парус-Менеджмент і Маркетинг, Парус-Готель, 
Парус-Ресторан, Парус-Бухгалтерія і т.д.), чим завдячують кваліфікованому 
персоналу. 

Окремо можна виділити ПП Парус-Готель, що є унікальним рішенням 
автоматизації бізнес-процесів обслуговування клієнтів підприємствами готельного 
бізнесу. Система багатофункціонально працює як самостійний модуль, так і в 
комплексі з модулями "Парус-Бухгалтерія", "Парус-Персонал", "Парус-Заробітна 
плата" та ін. "Парус-Готель" надає користувачам багато можливостей для 
автоматизації бізнес-процесів готелів. 

Автоматизація підприємств готельно-ресторанного бізнесу це - безсторонній, 
неупереджений процес, в сфері вжитку якого має перебувати уся галузь 
в цілому, підґрунтям створення якого є високоорганізоване середовище, 
що має охоплювати і зливати в єдине інформаційне, телекомунікаційне, 
програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних знань, 
інформаційні потоки, які виникають і взаємодіють між собою в кожному 
готелі і ресторані. Саме це формує можливість на якісно новому рівні 
вести як щоденну оперативну роботу, так і аналіз ствну та перспектив 
діяльності закладу в цілому, приймати обґрунтовані і оптимальні управлінські 
рішення. 
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