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АНОТАЦІЯ
Кваліфікаційна робота викладена на 66 сторінках, містить 13 рисунків,
21 таблицю, 16 інформаційних джерел.
Розроблено перспективні моделі розвитку майбутнього курортного
готелю. Запроваджено заходи та інновації для засобу розміщення , ресторану
та відвідувачів.
віртуально

Передбачено електронні каталоги готелю, які дозволять

подорожувати

номерами

різних

категорій,

рестораном,

вестибюлем, подивитися повну інформацію про готельне підприємство,
ознайомитися зі спектром послуг, що надаватимуться, системою пільг і
знижок. Такі мультимедійні технології дозволять надати потенційному гостю
інформацію про готель, швидко і безпомилково вибрати той готельний
продукт, якого потребуватиме гість.
Запропоновано професійні фото в готелі з гарними локаціями, за
додаткову плату, яку буде здійснювати фото-дворецький. Передбачено столик
для ювілярів з привітанням у вигляді мультимедійного зображення та
подарунок – додаткову послугу від готелю. Запропоновано застосування чат –
ботів, який допоможе визначати графік зайнятості столиків в ресторані,
пропонувати забронювати його в зручне для гостя час. Передбачена система

безпеки AJAX, яка пропонує повний захист від пограбувань, потопу і навіть
пожару.
Ключові слова: засоби готельного господарства, інновація, інноваційна
діяльність, концептуальні засади, інноваційний розвиток.
ABSTRACT
Qualification work is set out on 66 pages, contains 3 sections, 13 figures, 21
tables, 16 information sources.
Development prospects for the future resort hotel have been developed.
Measures and innovations have been introduced for accommodation, restaurants and
visitors.
Electronic hotel catalogs are provided. which will allow you to virtually travel
to rooms of different categories, restaurant, lobby, see complete information about
the hotel, get acquainted with the range of services provided, the system of benefits
and discounts. The use of such multimedia technologies will allow you to quickly
provide potential guests with information about the hotel and, thus, will allow you
to quickly and accurately choose the hotel product that the guest will need.
There will be a table for anniversaries with a greeting in the form of a
multimedia image and a gift - an additional service from the hotel book it at a
convenient time for the guest.
There is an AJAX security system that offers complete protection against
robbery, flooding and even fire.
Key words: hotel facilities, innovation, innovation, conceptual principles,
innovative development.
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ВСТУП

Стан і перспективи розвитку готельної індустрії в Україні на сьогодні є
досить актуальною темою. Тому це залишається в центрі уваги багатьох
дослідників. На перше місце виходить регіональний аспект розвитку
підприємств готельного господарства.
Особливо в останні часи стрімко розвивається готельна індустрія.
Будується багато новітніх, сучасних готелів різних типів, які потім можуть
експлуатуватися під готельні і туристичні комплекси. При цьому приділяється
увага регіонам, які користуються значним попитом у іноземних, так і
внутрішніх туристів, володіють потужним рекреаційним потенціалом.
В умовах пандемії COVID–19 зростає роль внутрішнього туризму, що
пояснюється закритими кордонами. Але не дивлячись на це, зростає потреба у
засобах розміщення нового формату, які забезпечать туристам нового
покоління не лише проживанням і харчуванням, але й додатковими послугами.
Україна має всі умови для інтенсивного розвитку, багата культурноісторичними пам’ятками, сприятливим кліматом, туристично-рекреаційним
потенціалом. Одним із найперспективніших регіонів Львівської області для
розвитку готельної індустрії є гірськолижний курорт українських Карпат –
Славське., де прокладено кілька гірськолижних трас європейського значення,

функціонують крісельні і бугельні підйомники.

Тому, на наш погляд,

актуальним є розробка нового покоління засобів з урахуванням виникнення
надзвичайних ситуацій.
Мета дослідження: розробка моделей сервісно-торговельних процесів
курортного готелю категорії «****» на 55 номерів у Львівській області.
Для реалізації мети необхідно виконати низку завдань :
- теоретично обґрунтувати

досліджувані проблеми курортного

готелю;
- проаналізувати

стан

Закарпатського

регіону

та

ринкові

можливості готелю;
- визначити концептуальні засади курортного готелю;
- змоделювати сервісно-виробничі процеси;
- організувати роботу підрозділу курортного готелю;
- змоделювати виробничо-торговельні процеси;
- розробити заходи для створення перспективної моделі готелю;
- розробити заходи для створення перспективної моделі закладу
харчування;
- розробити заходи щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності
в надзвичайних ситуаціях.
Об’єкт дослідження: моделювання сервісно-торговельних процесів
курортного готелю категорії «****» на 55 номерів у Львівській області.
Предмет дослідження : методи теоретично–аналітичні, організаційно–
дослідницькі процеси, перспективні моделі курортного готелю.
Наукова і практична значимість роботи полягає в обґрунтуванні
теоретичних аспектів та методичних підходів до курортного готелю категорії
«****» «Райське місце» у смт. Славське Львівської області з впровадженням
перспективних технологій. Рекомендації щодо проектування курортних
готелів з впровадженням інновацій можуть бути використані при проектуванні
засобів розміщення курортного спрямування на території України.

Результати

кваліфікаційної

роботи

було

апробовано

на

XLIV

Міжнародній науковій студентській конференції «Актуальні питання
розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті»( за підсумками
науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік), присвяченої 60-річчю
освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» [Додаток А].

ВИСНОВКИ

У процесі виконання кваліфікаційної роботи було досягнуто наступні
результати : проаналізовано стан курортних готелів у Львівській області,
встановлено, що в області бракує таких готелів.
Визначено потенційних споживачів послуг курортного готелю – це
люди, які покидають свої домівки та приїжджають з інших міст чи країн, щоб
насолодитися відпочинком і в тому числі екстремальним, чистим повітрям,
захоплюючими краєвидами та для отримання чудового настрою, емоцій,
вражень.
Проаналізовано потенційних конкурентів курортного готелю, ними є
Гостьовий будинок «Альпійка», Будинок для відпочинку «Карпатський
вікенд», Вілла «Hostynnyy Dvir Apartament Hotel», Котедж-шале Тіара.
Визначено

майбутніх

постачальників

матеріально-технічного

забезпечення готелю і ресторану, проаналізовано та змодельовано сервісновиробничі процеси курортного готелю, де визначено фази гостьового циклу,
організовано роботу підрозділів майбутнього готелю, змодельовано номерний
фонд готелю.
Проаналізовано виробничо-торговельні процеси, де визначено метод
обслуговування закладу, розраховано кількість офіціантів та надано схему з
розміщенням столів; розроблено план-схему підприємства харчування при
готелі з розміщенням столів, 3D- візуалізація дизайну елементів інтер’єру
номерів: номер люкс та номеру I категорії.
Розроблено перспективні моделі розвитку для майбутнього курортного
готелю; запроваджено заходи та інновації для засобу розміщення , ресторану
та відвідувачів; передбачено електронні каталоги готелю, які дозволять
віртуально

подорожувати

номерами

різних

категорій,

рестораном,

вестибюлем, подивитися повну інформацію про готельне підприємство,
ознайомитися зі спектром послуг, що надаватимуться, системою пільг і

знижок; запропоновано професійні фото в готелі з гарними локаціями, за
додаткову плату, яку буде здійснювати фото-дворецький; передбачено столик
для ювілярів з привітанням у вигляді мультимедійного зображення та
подарунок – додаткову послугу від готелю; запропоновано застосування чат –
ботів, який допоможе визначати графік зайнятості столиків в ресторані,
пропонувати забронювати його в зручне для гостя час; передбачена система
безпеки AJAX, яка пропонує повний захист від пограбувань, потопу і навіть
пожару.
Передбачено перспективи розвитку майбутнього курортного готелю:
будівництво зоопарку для тварин занесених до червоної книги, з якими гості
чи відвідувачі можуть зробити фото, замовити послугу обід, вечерю з тою чи
іншою твариною; будування скляного мосту через ріку Опір, від якого можна
побачити гарний вид на гори, саму річку та зробити гарні фото на згадку.
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