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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ  
ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Інформаційні технології – це системно організована для вирі-
шення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації опе-
рацій збирання, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки 
і захисту інформації на базі застосування розвиненого програмного 
забезпечення. На рис. 1 представлено ефекти, які готель отримує від 
впровадження інформаційних технологій управління підприємством.  

 

Рис. 1. Ефект від впровадження інформаційних технологій  
в управління готелем [1–4] 
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– реальна економія і прибуток;
– повний контроль за витратами коштів

на виробничі і невиробничі потреби;
– оптимізація зарплати за підсумками

роботи кожного працівника;
– точний розрахунок собівартості
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ремонт та технічне обслуговування

– розширення асортименту послуг;
– зменшення кількості обслуговуючого
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обслуговування відвідувачів;
– оперативність і точність розрахунку
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– управління та контроль діяльності
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Впровадження і використання інформаційних систем сприяє 
значному зниженню витрат на поточний ремонт, технічний сервіс, 
а також підвищує ефективність обслуговування споживачів. Наразі 
найбільш широкого застосування серед засобів розміщення набули 
наступні напрями інформаційних технологій [3, 4]: 

– комплексна автоматизація роботи готельного підприємства:
система управління готелем, система інтерактивного телебачення; 

– прикладні програми автоматизації з просування і реалізації
готельних послуг: система енергозбереження, система телефонного 
сервісу; 

– системи управління усіма базами даних: система кадрового
обліку, система складського обліку та калькуляції, система фінансово-
бухгалтерського обліку; 

– застосування локальних комп’ютерних та інтернет мереж:
пряма розсилка готельної інформації по електронній пошті, власний 
сайт готелю; 

– впровадження систем бронювання та резервування: система
центрального бронювання, система Інтернет-бронювання; 

– забезпечення охорони та контролю безпеки в готелях: система
безпеки, система електронних ключів, система обробки кредитних 
карт. 

Автоматизована система управління виступає інформаційним 
центром для створення ефективного управління засобом розміщення, 
що є основою надійного функціонування операційної системи та 
об’єднання всіх процесів на підприємстві: постачання, обслугову-
вання, бронювання, надання послуг [4]. Інформаційний центр авто-
матизованої системи забезпечує прийняття рішень при управлінні 
готелем, простежує стан господарювання, виявляє та оцінює неспри-
ятливі зміни при роботі підприємства, аналізує нестандартні ситуації. 
Щоб підвищити ефективність управління готельним підприємством 
діяльність автоматизованої системи спрямовується на впровадження 
програмного забезпечення в усі служби закладу: прийому та розмі-
щення, хаускіпінгу, ресторанного господарства, маркетингову, бух-
галтерію, безпеки, технічну тощо. 
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