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ПУЗИРЬОВА П.В.

Êонцеïція функціонування та стратегії розвитку 
ïідïриємств готелüно–ресторанної сфери

Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є теоретичні та методичні основи процесу стратегічного розвитку 
підприємств готельно–ресторанної сфери та концептуальне їх функціонування.

Мåтîþ äîсліäжåííя є дослідження концепції функціонування та стратегії розвитку підпри-
ємств готельно–ресторанної сфери в сучасних ринкових динамічних умовах.

Мåтîäи äîсліäжåííя. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження економічних явищ щодо функціонування та стратегії розвитку підприємств готельно–
ресторанної сфери.

Ðåзультàти ðîбîти. В результаті написання статті було встановлено, що концептуальні за-
сади підприємства готельно–ресторанної сфери базуються на визначенні основної концепції 
функціонування підприємства з урахуванням орієнтації його на певні сегменти споживчого ринку. 
Концепція функціонування та стратегії розвитку підприємств готельно–ресторанної сфери набу-
ває особливого значення, оскільки для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 
готельно–ресторанної сфери повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у 
своєму сегменті та бути на два кроки попереду конкурентів. Подальший розвиток підприємств го-
тельно–ресторанної сфери неможливий без стимулювання розвитку туризму, рекреації, освіти в 
галузі готельно–ресторанного бізнесу, сприяння держави, налагодження інформаційної інфра-
структури готельного та ресторанного ринку. 

Ãàлузь зàстîсуâàííя ðåзультàтіâ. Туризм, готельно–ресторанна справа, менеджмент, 
управління підприємством, стратегічне управління.

Âисíîâêи. Концепція функціонування та стратегії розвитку підприємств готельно–ресторанної 
сфери необхідна для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства готельно–ресторан-
ної сфери, які повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму сегменті та 
бути на два кроки попереду конкурентів. Подальший розвиток підприємств готельно–ресторанної 
сфери неможливий без стимулювання розвитку туризму, рекреації, освіти в галузі готельно–рес-
торанного бізнесу, сприяння держави, налагодження інформаційної інфраструктури готельного та 
ресторанного ринку. Визначено, що основними напрямами підвищення конкурентоспроможності 
підприємств готельно–ресторанної сфери є: персоніфікація обслуговування та орієнтація на потре-
би клієнтів; створення умов для залучення додаткових інвестицій в об’єкти готельного і ресторанного 
бізнесу; широке запровадження нових засобів комунікації та інформаційних технологій; підвищення 
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якості наданих послуг; запровадження нових технологій в ділову стратегію підприємств готельно–
ресторанної сфери з метою просування продуктів та послуг готелів та ресторанів. 

Êлþ÷îâі слîâà: підприємства, готельно–ресторанна сфера, концепція, стратегія, розвиток, 
функціонування, інвестиції, конкурентоспроможність.

ПУЗЫРЁВА П.В.

Êонцеïция функционирования и стратегии развития 
ïредïриятий гостинично–ресторанной сферы

Пðåäìåтîì исслåäîâàíия являются теоретические и методические основы процесса стра-
тегического развития предприятий гостинично–ресторанной сферы и концептуальное их функ-
ционирование.

Öåльþ исслåäîâàíия является исследование концепции функционирования и стратегии раз-
вития предприятий гостинично–ресторанной сферы в современных рыночных динамических 
условиях.

Мåтîäы исслåäîâàíия. При написании статьи использованы общенаучные и специальные 
методы исследования экономических явлений по функционированию и стратегии развития пред-
приятий гостинично–ресторанной сферы.

Ðåзультàты ðàбîты. В ходе написания статьи было установлено, что концептуальные основы 
предприятий гостинично–ресторанной сферы базируются на определении основной концепции 
функционирования предприятия с учетом ориентации его на определенные сегменты потребитель-
ского рынка. Концепция функционирования и стратегии развития предприятий гостинично–ресто-
ранной сферы приобретает особое значение, поскольку для повышения уровня конкурентоспособ-
ности предприятий гостинично–ресторанной сферы должны постоянно вводить инновации, чтобы 
оставаться ведущими в своем сегменте и быть на два шага впереди конкурентов. Дальнейшее раз-
витие предприятий гостинично–ресторанной сферы невозможно без стимулирования развития ту-
ризма, рекреации, образования в области гостинично–ресторанного бизнеса, содействия государ-
ства, налаживание информационной инфраструктуры гостиничного и ресторанного рынка.

Îблàсть пðиìåíåíия ðåзультàтîâ. Туризм, гостинично–ресторанное дело, менеджмент, 
управление предприятием, стратегическое управление.

Âыâîäы. Концепция функционирования и стратегии развития предприятий гостинично–ресто-
ранной сферы необходима для повышения уровня конкурентоспособности предприятий гостинич-
но–ресторанной сферы, которые должны постоянно вводить инновации, чтобы оставаться ведущи-
ми в своем сегменте и быть на два шага впереди конкурентов. Дальнейшее развитие предприятий 
гостинично–ресторанной сферы невозможно без стимулирования развития туризма, рекреации, 
образования в области гостинично–ресторанного бизнеса, содействие государства, налаживание 
информационной инфраструктуры гостиничного и ресторанного рынка. Определено, что основными 
направлениями повышения конкурентоспособности предприятий гостинично–ресторанной сферы 
являются: персонификация обслуживания и ориентация на потребности клиентов; создание усло-
вий для привлечения дополнительных инвестиций в объекты гостиничного и ресторанного бизне-
са; широкое внедрение новых средств коммуникации и информационных технологий; повышение 
качества предоставляемых услуг; внедрение новых технологий в деловую стратегию предприятий 
гостинично–ресторанной сферы с целью продвижения продуктов и услуг гостиниц и ресторанов.

Êлþ÷åâыå слîâà: предприятие, гостинично–ресторанная сфера, концепция, стратегия, раз-
витие, функционирование, инвестиции, конкурентоспособность.

PUZYROVA P.V.

Concept of functioning and strategies of development  
of enterprises of hotel–restaurant sphere

The subject of the research is the theoretical and methodological foundations of the process of 
strategic development of hotel and restaurant enterprises and their conceptual functioning.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Готåлüíо–рåñторàí
íà ñôåрà ÿк одíà ç вèñокорåíтàáåлüíèõ ãàлó
çåé ñвітово¿ åкоíоìікè ó ХХІ ñт. ñтàº ïровідíèì 
íàïрÿìоì åкоíоìі÷íоãо і ñоöіàлüíоãо роçвèткó 
Óкрà¿íè. Міæíàродíèé доñвід ñвід÷èтü, що íå
оáõідíоþ ïåрåдóìовоþ àктèвíоãо тà óñïіøíоãо 
ïроñóвàííÿ öіº¿ ãàлóçі íà рèíок дåрæàвè º ñó÷àñ
íà тóрèñтè÷íà іíôрàñтрóктóрà. Сüоãодíі тóрèçì 
ôорìóº åкоíоìікó áàãàтüоõ дåрæàв, рåãіоíів, 
ñтàº вàæлèвèì ÷èííèкоì ñтàáілüíоãо роçвèткó 
ñвітово¿ іíдóñтрі¿ ãоñтèííоñті [1–4].

Нà ñó÷àñíоìó åтàïі ôóíкöіоíóвàííÿ ïідïрè
ºìñтв ãотåлüíо–рåñторàííоãо áіçíåñó вèíèкà
þтü оá’ºктèвíі ôàкторè, що óñклàдíþþтü ïро
öåñè ïрèéíÿттÿ óïрàвліíñüкèõ ріøåíü в óìовàõ 
ïрèñкорåíоãо тåìïó ñóñïілüíо–ïолітè÷íоãо æèт
тÿ. Çáілüøóºтüñÿ оáñÿã «ôàõово¿» іíôорìàöі¿, ÿкó 
ñлід оïàíовóвàтè é вèкорèñтовóвàтè ó ïовñÿк
дåííіé діÿлüíоñті, áóрõлèво роçвèвàºтüñÿ íàóкà é 

тåõíікà, що ñïоíóкàº до вïровàдæåííÿ áілüø ïро
дóктèвíèõ і ÿкіñíо íовèõ çрàçків оáлàдíàííÿ, íо
вітíіõ вèроáíè÷èõ тåõíолоãіé тà íàдàííÿ øèрокоãо 
ñïåктрà ïоñлóã. Стрóктóрà вèроáíè÷èõ колåктè
вів ñó÷àñíèõ ïідïрèºìñтв ãотåлüíо–рåñторàííо¿ 
ñôåрè çíà÷íо óñклàдíèлàñü, що çóìовлåíå ïоÿ
воþ íовèõ ïроôåñіé, ñóттºвèìè çìіñтовèìè çìі
íàìè ïрàöі ôàõівöів трàдèöіéíèõ ñïåöіàлüíоñтåé, 
ïідвèщåííÿì рівíÿ оñвітè тà дóõовíо¿ кóлüтóрè 
ïрàöівíèків, ïоÿвоþ é дèвåрñèôікàöіºþ ìоæлè
воñтåé щодо рåàліçàöі¿ оñоáèñтоñті в óìовàõ åко
íоìі÷íо¿ é ïолітè÷íо¿ дåìокрàті¿ [5–7].

Àíàліз äîсліäжåíь тà публіêàцій з пðîблå-
ìи. Доñлідæåííþ ñтàíó тà ïåрñïåктèвàì роçвèткó 
ñôåрè ãотåлüíо–рåñторàííо¿ ñôåрè ïрèñвÿ÷å
íо áàãàто ïрàöü тàкèõ відоìèõ в÷åíèõ–åкоíоìіñ
тів: С. І. Бàéлèк [1], Ð. І. Бàлàøовà [2], Н.О.Âлàñовà 
[3], Д.Ю. Жóлüковñüкà [4], Â. С. Ковåøíіков[5, 6], 
Г.Я. Крóлü [7], М. П. Мàлüñüкà [8], І. М. Пèñàрåв

The aim of the study is to study the concept of functioning and development strategies of hotel 
and restaurant enterprises in modern market dynamic conditions.

Research Methods. When writing the article, general scientific and special methods were used 
to study economic phenomena in the functioning and development strategy of hotel and restaurant 
enterprises.

Results of the investigation. During the writing of the article, it was found that the conceptual 
foundations of hotel and restaurant enterprises are based on determining the basic concept of the 
enterprise’s functioning, taking into account its orientation to certain segments of the consumer market. 
The concept of the functioning and development strategy of hotel and restaurant enterprises is of 
particular importance, since in order to increase the competitiveness of hotel and restaurant enterprises, 
they must constantly introduce innovations in order to remain leading in their segment and be two steps 
ahead of the competition. Further development of hotel and restaurant enterprises is impossible without 
stimulating the development of tourism, recreation, education in the field of hotel and restaurant business, 
state assistance, establishing information infrastructure of the hotel and restaurant market.

Scope of the results. Tourism, hotel and restaurant business, management, enterprise 
management, strategic management.

Conclusions. The concept of the functioning and development strategy of hotel and restaurant 
enterprises is necessary to increase the competitiveness of hotel and restaurant enterprises, which 
must constantly innovate in order to remain leading in their segment and be two steps ahead of the 
competition. Further development of the hotel and restaurant industry enterprises is impossible 
without stimulating the development of tourism, recreation, education in the hotel and restaurant 
business, state assistance, establishing the information infrastructure of the hotel and restaurant 
market. It is determined that the main directions of increasing the competitiveness of hotel and 
restaurant enterprises are: personification of service and orientation to customer needs; creation of 
conditions for attracting additional investments in hotel and restaurant business facilities; widespread 
introduction of new means of communication and information technology; improving the quality of 
services provided; introduction of new technologies in the business strategy of hotel and restaurant 
enterprises with the aim of promoting the products and services of hotels and restaurants.

Key words: enterprise, hotel and restaurant sphere, concept, strategy, development, functioning, 
investment, competitiveness.
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ñüкèé [9], О. Головко [10], А.А. Мàçàрàкі, Л.О. Ðàд
÷åíко, П.П. Пèвовàров, О.Â. Новіковà, Л.Д. Лüов
øèíà, А.М. Ніколàºíко–Лоìàкіíà [11], Т.Г. Сокол 
[12] тà іí., ïротå ïèтàííÿ é до тåïåр ïотрåáóº до
оïрàöþвàííÿ тà ïоãлèáлåíоãо вèв÷åííÿ, оñкілüкè 
ñôåрà ãотåлüíо–рåñторàííоãо áіçíåñó ïоñтіéíо 
ïоíовлþºтüñÿ тà вдоñкоíàлþºтüñÿ щоá відïові
дàтè ñó÷àñíèì вèìоãàì ñво¿õ ñïоæèвà÷ів тà áóтè 
çàвæдè коíкóрåíтоçдàтíоþ.

Мåтîþ äîсліäжåííя º вèÿвлåííÿ оñоáлèвоñ
тåé тà клþ÷овèõ àñïåктів ôóíкöіоíóвàííÿ ïід
ïрèºìñтв ãотåлüíо–рåñторàííо¿ ñôåрè в Óкрà¿íі.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Сüоãодíі в 
Óкрà¿íі докоріííо çìіíþþтüñÿ ìåтодè ñтрàтåãі÷
íоãо роçвèткó ïідïрèºìíèöüко¿ діÿлüíоñті тà дåр
æàвíоãо рåãóлþвàííÿ åкоíоìікè. Біçíåñ вèìóøå
íèé, в оñíовíоìó, ñàìоñтіéíо оáèрàтè øлÿõ вèõодó 
іç крèçè тà вõодæåííÿ до рèíкó ç íовèìè товàрà
ìè тà ïоñлóãàìè. Óìовоþ ñтàáілüíоãо åôåктèвíоãо 
ôóíкöіоíóвàííÿ ñтàº тàкà ôорìà ïідïрèºìíèöтвà, 
ÿкà лåãко ïрèñтоñовóºтüñÿ до øвèдкоïлèííèõ çìіí 
ñтàíовèщà íà рèíкó, коíкóрåíöі¿, ïоÿвè íовèõ то
вàрів і ïоñлóã, ÿкі корèñтóþтüñÿ ïоïèтоì тà çàдо
волüíÿþтü ïотрåáè ñó÷àñíоãо ñïоæèвà÷à [9].

Оñтàííіì ÷àñоì відáóлèñÿ ïоìітíі çìіíè íå тілü
кè ó ïрèíöèïàõ і ñïоñоáàõ óïрàвліííÿ ãотåлüíо–
рåñторàííèìè óñтàíовàìè, àлå é çìіíèвñÿ ïідõід 

до оáñлóãовóвàííÿ кліºíтів. Âіí ñтàв вèñокотåõíо
лоãі÷íèì і ïовíіñтþ оріºíтовàíèì íà ñïоæèвà÷à. 
По÷àлè ñтворþвàтèñÿ кàртè ïоñтіéíèõ кліºíтів, до 
ÿкèõ вíоñèтüñÿ іíôорìàöіÿ ïро ¿õíі ñìàкè тà çвè÷
кè, що доçволÿº ïåрåдáà÷àтè áàæàííÿ ãоñтåé [10].

Âïровàдæåííÿ íовèõ тåõíолоãіé íà ïідïрèºì
ñтвàõ ó діловó ñтрàтåãіþ ãотåлüíо–рåñторàííоãо 
áіçíåñó, çокрåìà øèрокå вèкорèñтàííÿ ìåрåæі 
Іíтåрíåт ç ìåтоþ ïроñóвàííÿ ãотåлüíèõ тà рåñ
торàííèõ ïродóктів, çìåíøóþтü вèтрàтè і çàáåç
ïå÷óþтü ñïоæèвà÷àì ïідвèщåíèé коìôорт, роç
øèрþþтü ìоæлèвоñті çàлó÷åííÿ íовèõ кліºíтів і 
доçволÿþтü роçøèрèтè çàéíÿті ãотåлüíо–рåñто
рàííèì áіçíåñоì ñåãìåíтè рèíкó [11]. 

Оñоáлèво вàæлèвèì º, тàк çвàíèé, лþдñüкèé 
ôàктор ó ñôåрі ãотåлüíо–рåñторàííоãо оáñлóãо
вóвàííÿ, отæå íåоáõідíо ïрèділÿтè оñоáлèвó óвà
ãó óïрàвліííþ ñтрóктóроþ і ïідáороì ïåрñоíàлó. 
Сïівроáітíèкè ïовèííі áóтè доáрå ïідãотовлåíі і 
ìàтè відïовідíó ïроôåñіéíó ïідãотовкó, оñоáèñті 
тà ділові ÿкоñті [12].

Коíöåïтóàлüíі çàñàдè ïідïрèºìñтвà ãотåлü
íо–рåñторàííо¿ ñôåрè áàçóþтüñÿ íà вèçíà÷åííі 
оñíовíо¿ коíöåïöі¿ ôóíкöіоíóвàííÿ ïідïрèºìñтвà 
ç óрàõóвàííÿì оріºíтàöі¿ éоãо íà ïåвíі ñåãìåíтè 
ñïоæèв÷оãо рèíкó, ïрè öüоìó óвàãó ïрèділÿþтü 
íàñтóïíоìó (дèв. рèñóíок).

Âизначення основниõ елементів сïоживчого ринку з враõуванням концеïтуалüниõ засад 
ïідïриємства готелüно–ресторанної сфери [6, 8, 12].
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Прè ñтворåííі коíöåïöі¿ ïідïрèºìñтвà ãотåлü
íо–рåñторàííо¿ ñôåрè íåоáõідíо оáґрóíтóвàтè 
àñортèìåíтíó, öіíовó, çáóтовó коíöåïöіþ, коí
öåïöіþ ïроñóвàííÿ ïоñлóã, тåõíолоãіþ вèроáíè
öтвà і оáñлóãовóвàííÿ тощо [9].

Аñортèìåíтíà коíöåïöіÿ ïрåдñтàвлÿº ñоáоþ 
ñïрÿìовàíó ïоáóдовó оïтèìàлüíо¿ àñортèìåíтíо¿ 
ïроïоçèöі¿ ïоñлóã, ïрè öüоìó çà оñíовó ïрèéìà
þтüñÿ, ç одíоãо áокó, ñïоæèв÷і вèìоãè вèçíà÷å
íèõ ãрóï (ñåãìåíтів рèíкó), à ç іíøоãо, íåоáõідíіñтü 
çàáåçïå÷åííÿ åôåктèвíоãо вèкорèñтàííÿ ïідïрè
ºìñтвоì ìàтåріàлüíèõ, тåõíолоãі÷íèõ, ôіíàíñо
вèõ тà іíøèõ рåñóрñів. Оñíовíоþ ñклàдовоþ àñор
тèìåíтíо¿ ïолітèкè ïідïрèºìñтвà º ôорìóвàííÿ 
«ïàкåтó ãотåлüíèõ ïоñлóã». Прè вèріøåííі öüо
ãо ïèтàííÿ вèкорèñтовóþтüñÿ рåçóлüтàтè àíàліçó 
ñтрóктóрè тà ÿкоñті ãотåлüíо–рåñторàííèõ ïоñлóã, 
що рåàліçóþтüñÿ íà рèíкó ïідïрèºìñтвàìè–коí
кóрåíтàìè, що дàº ìоæлèвіñтü роçроáèтè ïлàí 
діÿлüíоñті ãотåлüíоãо коìïлåкñó, ñôорìóвàтè 
ñтрóктóрó рåàліçàöі¿ ïоñлóã ïо ¿õ окрåìèì вèдàì, 
ôорìàì рåàліçàöі¿, ñïоæèвà÷àì [6].

Аíàліç íàóковèõ ïідõодів до клàñèôікàöі¿ ñтрà
тåãі÷íèõ àлüтåрíàтèв доçволÿº ïоáóдóвàтè ñèñ
тåìó вèáорó тà вçàºìоïов’ÿçàííÿ ріçíèõ ñтрàтå
ãіé ó ïроöåñі óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì. Оñíовíà 
ìåтà корïорàтèвíо¿ ñтрàтåãі¿ ïолÿãàº ó вñтàíов
лåííі тіñíоãо вçàºìоçв’ÿçкó ìіæ коæíèì íàïрÿ
ìоì діÿлüíоñті ãотåлüíоãо коìïлåкñó, до ñклàдó 
ÿкоãо вõодÿтü тàкі ñтрàтåãі÷íі одèíèöі áіçíåñó ÿк 
ãотåлü, çàклàдè рåñторàííоãо ãоñïодàрñтвà, ïід
роçділè, що íàдàþтü додàткові ïоñлóãè. Прè ïлà
íóвàííі роáотè ïідïрèºìñтвà íà ïåрñïåктèвó (5 
– 10 років) доöілüíо вèкорèñтàтè ñтрàтåãі¿ çроñ
тàííÿ тà ñтàáілüíоñті [5].

Оñоáлèвå ìіñöå íà ñтàді¿ вïровàдæåííÿ çàéìàº 
оïåрàöіéíà тà ìàркåтèíãовà ñтрàтåãі¿. Мàркå
тèíãові ñтрàтåãі¿ ïоділÿþтü íà товàрíі і рèíко
ві. Оïåрàöіéíà ñтрàтåãіÿ роçроáлÿºтüñÿ ÿк ìо
дåлü ріøåíü оïåрàöіéíèõ çàвдàíü відïовідíо до 
ñтрàтåãі÷íèõ óñтàíовок вèщèõ іºрàрõі÷íèõ рівíів 
óïрàвліííÿ ïідïрèºìñтвоì і º окрåìоþ вàæлè
воþ ñклàдовоþ в óïрàвліííі øèрокоþ орãàíіçà
öіéíоþ ñтрóктóроþ [2–5]. 

Çà оріºíтàöіºþ щодо вèкоíàííÿ роáотè оïåрà
öіéíі ñтрàтåãі¿ ïоділÿþтü íà ñтрàтåãі¿: 

• íорìàлüíоãо вèкоíàííÿ, тоáто çоріºíтовàíі 
íà ñтàíдàртíå вèкоíàííÿ роáотè; 

• ÿкіñíоãо вèкоíàííÿ, тоáто çоріºíтовàíі íà вè
щó, íіæ ñтàíдàртíó ÿкіñтü вèкоíàííÿ роáотè; 

• іííовàöіéíо–ÿкіñíоãо вèкоíàííÿ, тоáто çоріºí
товàíі íà ÿкіñíå íåñтàíдàртíå вèкоíàííÿ роáотè.

Çà õàрàктåроì ïрèéíÿтèõ ріøåíü оïåрàöіé
íі ñтрàтåãі¿ ïоділÿþтü íà ñтрàтåãі¿: ñтрóктóр
íèõ ріøåíü (àáо вèроáíè÷èõ ïроöåñів) тà іíôрà
ñтрóктóрíèõ ріøåíü. Стрóктóрíі ріøåííÿ, à отæå 
і ïов’ÿçàíі ç öèì оïåрàöі¿ ôорìóþтü оñíовè ïід
ïрèºìñтвà ÿк ñèñтåìè і íå ìоæóтü лåãко çìіíþ
вàтèñÿ ÷åрåç ñвоþ довãоñтроковó çíà÷óщіñтü; 
іíôрàñтрóктóрíі коордèíóþтü ді¿ ïідïрèºìñтвà 
(вèçíà÷àþтü ïроöåдóрè, ïолітèкó) тà áілüø лåãко 
ìоæóтü áóтè çìіíåíі [5–6].

Оïåрàöіéíі ñтрàтåãі¿ ñтрóктóрíèõ ріøåíü ìоæóтü 
áóтè ïоділåíі íà тàкі вèдè: 

1) «çроáèтè àáо кóïèтè», тоáто вèріøèтè, ÿкі ïо
ñлóãè, ïов’ÿçàíі ç діÿлüíіñтþ ïідïрèºìñтвà íà рèíкó, 
воíо áóдå вèкоíóвàтè ñàìоñтіéíо, à ÿкі кóïóвàтèìå 
в іíøèõ, тоáто çвåртàтèìåтüñÿ до àóтñорñèíãó; 

2) вклàдåííÿ коøтів ó çàñоáè вèроáíèöтвà 
(ñтворåííÿ éоãо ïотåíöіàлó) тà вèáір тèïó ïро
öåñó вèроáíèöтвà (ìàñовå/коíвåºрíå, ñåріéíå 
(вèроáíèöтво ïàртіÿìè),. іíдèвідóàлüíå); 

3) вèáір тåõíолоãі÷íèõ ïоºдíàíü, тоáто вèçíà
÷åííÿ, ÿкі тåõíолоãі¿ º крàщèìè ç то÷кè çорó ìå
тодів тà ôорì оáñлóãовóвàííÿ ¿õ ñïрèÿííÿ коíкó
рåíтíèì ïåрåвàãàì ïідïрèºìñтвà; 

4) вèáір роçвèткó ïроöåñó оáñлóãовóвàííÿ [11].
Оïåрàöіéíі ñтрàтåãі¿ іíôрàñтрóктóрíèõ ріøåíü 

оõоïлþþтü áåçïоñåрåдíº ïлàíóвàííÿ тà коíтр
олü вèроáíèöтвà (àáо іíøо¿ діÿлüíоñті), ãàрàíтіþ 
ÿкоñті, роçвèток тàк çвàíèõ ïроãрàì çàлó÷åííÿ 
ïрàöівíèків до óдоñкоíàлåííÿ влàñíèõ роáо÷èõ 
ìіñöü, роçв’ÿçкè вçàºìоôóíкöіоíàлüíèõ ïроáлåì 
коìàíдàìè [7].

Âисновки
Отæå, коíöåïöіÿ ôóíкöіоíóвàííÿ тà ñтрàтå

ãі¿ роçвèткó ïідïрèºìñтв ãотåлüíо–рåñторàííо¿ 
ñôåрè íàáóвàº оñоáлèвоãо çíà÷åííÿ, оñкілüкè 
длÿ ïідвèщåííÿ рівíÿ коíкóрåíтоñïроìоæíоñті 
ïідïрèºìñтвà ãотåлüíо–рåñторàííо¿ ñôåрè ïо
вèííі ïоñтіéíо вводèтè іííовàöі¿, щоá çàлèøà
тèñü ïровідíèìè ó ñвоºìó ñåãìåíті тà áóтè íà двà 
крокè ïоïåрåдó коíкóрåíтів. Подàлüøèé роçвè
ток ïідïрèºìñтв ãотåлüíо–рåñторàííо¿ ñôåрè 
íåìоæлèвèé áåç ñтèìóлþвàííÿ роçвèткó тóрèç
ìó, рåкрåàöі¿, оñвітè в ãàлóçі ãотåлüíо–рåñторàí
íоãо áіçíåñó, ñïрèÿííÿ дåрæàвè, íàлàãодæåí
íÿ іíôорìàöіéíо¿ іíôрàñтрóктóрè ãотåлüíоãо тà 
рåñторàííоãо рèíкó [11, 12]. 
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Тоìó, оñíовíèìè íàïрÿìàìè ïідвèщåííÿ коí
кóрåíтоñïроìоæíоñті ïідïрèºìñтв ãотåлü
íо–рåñторàííо¿ ñôåрè º: ïåрñоíіôікàöіÿ оá
ñлóãовóвàííÿ тà оріºíтàöіÿ íà ïотрåáè кліºíтів; 
ñтворåííÿ óìов длÿ çàлó÷åííÿ додàтковèõ іíвåñ
тèöіé в оá’ºктè ãотåлüíоãо і рåñторàííоãо áіçíåñó; 
øèрокå çàïровàдæåííÿ íовèõ çàñоáів коìóíікà
öі¿ тà іíôорìàöіéíèõ тåõíолоãіé, що доçволèтü 
ïроводèтè ãлèáокó тà ñèñтåìíó діàãíоñтèкó ïід
ïрèºìñтв ãотåлüíоãо тà рåñторàííоãо áіçíåñó тà 
ãàлóçі в öілоìó; ïідвèщåííÿ ÿкоñті íàдàíèõ ïо
ñлóã і ïåрåроáкà ñтàíдàртів ISO ñåрі¿ 9000 ç ìå
тоþ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ вçàºìоçв’ÿçкó ç коíкóрåí
тоñïроìоæíіñтþ ïідïрèºìñтвà; çàïровàдæåííÿ 
íовèõ тåõíолоãіé в діловó ñтрàтåãіþ ïідïрèºìñтв 
ãотåлüíо–рåñторàííо¿ ñôåрè (íà оñíові вèко
рèñтàííÿ ìåрåæі Іíтåрíåт) ç ìåтоþ ïроñóвàííÿ 
ïродóктів тà ïоñлóã ãотåлів тà рåñторàíів [6]. 
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ДЗИНГАР М.В.

Теõнології аудиту та їõ взаємозв’язок  
з сучасним розвитком інформаційниõ систем

Аудит, як елемент економічного контролю, розкриває нові можливості підприємницької діяль-
ності, визначає її ефективність та відповідність чинному законодавству, нормативно–правових 
документів, а також досліджує організацію економічних процесів на підприємстві, збереження фі-
нансових ресурсів, дотримання трудової дисципліни, достовірність відображення фінансових опе-
рацій у бухгалтерському обліку та звітності.

Аудиторська діяльність та пов’язані з нею елементи бухгалтерського обліку все більше наби-
рають значення у сучасних умовах господарювання, оскільки вони передбачають об’єктивність 
оцінки фінансово–господарської діяльності суб’єкта господарювання на основі інтересу корис-
тувачів щодо достовірної інформації про об’єкт аудиту. Особливе значення у цьому процесі має 
аудитор, який має бути незалежним «слухачем» тому, його думка є визначальною та важливою в 
прийнятті управлінських рішень щодо корисності інформації користувачів про господарську діяль-
ність суб’єкта господарювання.

Стаття присвячена питанням теоретичного обґрунтування розуміння інформаційних технологій 
як фактора, який є визначальним та сприяє інтеграції внутрішнього та зовнішнього аудиту як про-
цесу досягнення мети щодо зростання ефективності роботи сучасного підприємства.

Отже, у статті досліджено сучасні комп’ютерні програми, які використовуються на всіх етапах 
проведення аудиту і описують деякі ключові моменти роботи, а саме:

– перелік основних функціональних можливостей програмного забезпечення для проведення 
аудиторської діяльності;

– основні правила формування та використання інформаційного комплексу в управлінні підпри-
ємством;

– огляд інформаційних систем і технологій;

– основні проблеми та перспективи процесу автоматизації аудиту в Україні;

– перераховані деякі основні функції інформаційних систем в управлінні підприємством;


