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АНОТАЦІЯ

Досліджено перспективи розвитку готелів в Україні. Обґрунтовано
доцільність розміщення туристичного готелю поблизу гори Пивиха у
Кременчуцькому районі Полтавської області, визначено потенціальних
конкурентів та партнерів підприємства. Визначене місце розташування об’єкту, що
моделюється, та необхідні площі для розміщення готелю. Розроблено заходи з
організації весільного банкету на 78 осіб у ресторані туристичного готелю, що
моделюється. Обґрунтовано запровадження при туристичному готелі, що
моделюється, весільного комплексу, функціонування якого дозволить забезпечити
достатній рівень завантаження готелю, особливо у «низький сезон», підвищити
рівень його конкурентоспроможності та ефективність функціонування.
Обґрунтовано доцільність впровадження тепан-шоу у ресторані готелю, яке є
новою послугою для закладів ресторанного господарства регіону, що забезпечить
підприємству конкурентних переваг на ринку послуг.
Ключoвi cлoвa: організація, обслуговування, моделювання, туристичний готель,
інноваційні технології, весільний комплекс, весільний банкет, конкурентні
переваги.

SUMMARY

Prospects for the development of hotels in Ukraine have been studied. The
expediency of placing a tourist hotel near Pyvykha mountain in Kremenchug district of
Poltava region is substantiated, potential competitors and partners of the enterprise are
identified. The location of the object being modeled and the required areas for the hotel
have been determined. Measures have been developed to organize a wedding banquet
for 78 people in the restaurant of the simulated tourist hotel.
The introduction of a wedding complex at the simulated tourist hotel is justified, the
operation of which will ensure a sufficient level of hotel occupancy, especially in the "low
season", increase its competitiveness and efficiency.
The expediency of introducing a tepan show in the hotel restaurant, which is a new
service for restaurants in the region, which will provide the company with competitive
advantages in the services market, is substantiated.
Keywords: organization, service, modeling, tourist hotel, innovative technologies,
wedding complex, wedding banquet, competitive advantages.
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ВСТУП

Готельне господарство належить до основних складових туристичної
індустрії

України.

висококонкурентних

Однак

сьогодні

позицій

у

можна

цьому

секторі

констатувати
національної

відсутність
економіки.

Інфраструктура закладів розміщення не відповідає міжнародним нормам
проживання та відпочинку: недостатня кількість готельних підприємств, у
структурі готельних підприємств – низька частка закладів високої категорії,
матеріально-технічна база застаріла та потребує модернізації, відсутні сучасні
засоби зв'язку й інформаційних комунікацій, ефективні та надійні системи захисту,
які становлять передумову високого рівня якості послуг.
Як засвідчує міжнародний досвід, на сучасному етапі саме невеликі готельні
підприємства формують основу розвитку сфери гостинності – структурують ринок
готельних послуг відповідно до попиту споживачів, формують конкурентне
середовище та створюють додаткові робочі місця. Готельне господарство у
перспективі має стати провідним чинником активізації туризму, інтеграції держави
у

світові

структури

міжнародного

співробітництва,

зростання

значення

національної культури.
Серед головних тенденцій сучасного розвитку індустрії гостинності можна
виділити:
- поглиблення спеціалізації і диверсифікації готельних послуг;
- створення значних за розмірами корпоративних форм – готельних мереж,
які стають транснаціональними компаніями;
- широке використання в індустрії гостинності інформаційних систем
управління, технологічного забезпечення, маркетингу;
- інтеграція капіталу готельних підприємств з капіталом фінансових,
страхових, будівельних, транспортних та інших сфер економіки;
- використання наукового менеджменту в організації та управлінні
готельним бізнесом;

- розвиток мережі невеликих готельних підприємств, орієнтованих на
конкретний сегмент ринку.
Активна популяризація історичних та культурних пам’яток та рекреаційних
зон України призвела до зростання внутрішнього туризму в країні, що викликало
необхідність розвитку мережі туристичних готелів, які орієнтовані на туристів, які
надають перевагу активному відпочинку, приймають участь в екскурсійному,
спортивно-оздоровчому туризмі.
Це підтверджує актуальність теми кваліфікаційної бакалаврської роботи.
Мета роботи –

розробка моделей сервісно-виробничих процесів

туристичного готелю категорії «***» на 70 номерів у Кременчуцькому районі
Полтавської області».
У процесі виконання роботи передбачається виконати наступні завдання:
- вивчити перспективи розвитку туристичних готелів в Україні;
- дослідити існуючі на ринку готельних послуг Кременчуцького району
туристичні готелі та визначити його ринкові можливості;
- визначити цільовий ринок, концептуальні засади готелю;
- змоделювати сервісно-виробничий процес засобу розміщення;
- розробити заходи з оптимальної організації підрозділів готелю;
- змоделювати виробничо-торговельний процес закладу ресторанного
господарства;
- розробити заходи зі створення перспективної моделі туристичного готелю;
- розробити заходи зі створення перспективної моделі закладу ресторанного
господарства;
- розробити заходи щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності в
надзвичайних ситуаціях.
Об'єкт дослідження: моделі сервісно-виробничих процесів туристичного
готелю категорії «***» на 70 номерів у Кременчуцькому районі Полтавської
області.
Наукова

новизна

–

обґрунтовано

перспективні

моделі

розвитку

туристичного готелю: запровадження при туристичному готелі весільного
комплексу як новітньої структури у складі засобу розміщення, що створить

конкурентні переваги засобу розміщення та забезпечить ефективне його
функціонування у «низький сезон»; впровадження тепан-шоу у ресторані при
готелі як новітньої послуги, яка залучить до закладу ресторанного господарства
додаткову кількість гостей, у тому числі тих, що не проживають у готелі.
Предмет дослідження – сервісно-виробничий, виробничо-торговельний
процеси

туристичного

готелю,

технічне

і

організаційне

забезпечення

функціонування готелю, організаційна структура готелю, концептуальні засади
туристичного готелю.
Апробація – тези на тему «Роль додаткових послуг у підвищенні
ефективності готельних підприємств» опубліковані на науковій інтернетконференції здобувачів вищої освіти та молодих учених спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» «Проблеми і перспективи розвитку індустрії
гостинності» від 9 червня 2021 р. (дод. А).

ВИСНОВКИ

Досліджено перспективи розвитку готелів в Україні. Обґрунтовано
доцільність

розміщення

Кременчуцькому

районі

туристичного

готелю

Полтавської

області,

поблизу

гори

визначено

Пивиха

у

потенціальних

конкурентів та партнерів підприємства. Визначене місце розташування об’єкту, що
моделюється, та необхідні площі для розміщення готелю.
Змодельовано сервісно-виробничий процес туристичного готелю. Визначені
основні функціональні зони підприємства, розглянуто їх функції та склад.
Відповідно із вимогами галузевих стандартів визначено структуру та площі
окремих функціональних груп приміщень, підібране устаткування та обґрунтовано
організацію їх роботи. Визначено чисельність та графіки роботи персоналу готелю.
Розроблено заходи з організації весільного банкету на 78 осіб у ресторані
туристичного готелю, що моделюється.
Обґрунтовано запровадження при туристичному готелі, що моделюється,
весільного комплексу, функціонування якого дозволить забезпечити достатній
рівень завантаження готелю, особливо у «низький сезон», підвищити рівень його
конкурентоспроможності та ефективність функціонування.
Обґрунтовано доцільність запровадження тепан-шоу у ресторані готелю, яке
є новою послугою для закладів ресторанного господарства регіону, що забезпечить
підприємству конкурентних переваг на ринку послуг.
Розроблені заходи щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Визначено

основні

вимоги

до

санітарно-гігієнічного

стану

середовища, протипожежні заходи та заходи з електробезпеки.

виробничого
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