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АНОТАЦІЯ

Кваліфікаційна робота виконана по темі: «Моделювання сервісновиробничого, виробничо-торговельного процесів бізнес-готелю категорії
«****» на 150 місць у місті Одеса». Вона складається з трьох розділів:
теоретико-аналітичного, організаційно-дослідницького, удосконалення моделі
засобу розміщення. Повний обсяг кваліфікаційної роботи становить 65
сторінок. У кваліфікаційній роботи міститься 25 таблиць, 5 рисунків, 5
додатків. Список використаних джерел нараховує 38 найменувань.
Обґрунтовано необхідність
моделювання сервісно-виробничого та
виробничо-торгівельних процесів для готелю категорії «****» на 150 місць.
Доведено, що завдяки шляхам удосконалення моделі засобу розміщення
вдасться оптимізувати роботу готелю та отримати додатковий прибуток.
Проведено аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища готелю,
визначено потенційних конкурентів. Визначено послуги, які надає готель,
сегмент споживачів, на який спрямована діяльність засобу розміщення.
Розроблено логотип для готелю категорії «****» на 150 місць,
запропоновано 3D–візуалізацію дизайну номеру першої категорії. Розрахована
земельна ділянка готелю – 4500 м2 ; розрахований номерний фонд – 94
номера.
Ключові слова: моделювання, модель бізнес-готелю, перспективна
модель бізнес-готелю, цільовий ринок, сервісно-виробничий процес,
виробничо-торгівельний процес.
SUMMARY
Qualification work was performed on the topic: "Modeling of serviceproduction, production-trade processes of a business hotel of category" **** "for 150
seats in the city of Odessa." It consists of three sections: theoretical and analytical,
organizational and research, improvement of the model of accommodation. The full
volume of qualification work is 65 pages. The qualification work contains 25 tables,
5 figures, 5 appendices. The list of used sources includes 38 items.
The necessity of modeling of service-production and production-trade
processes for a hotel of category "****" for 150 places is substantiated. It is proved
that thanks to the improvement of the accommodation model it will be possible to
optimize the work of the hotel and get additional profit.
The analysis of internal and external environment of hotel is carried out,
potential competitors are defined. The services provided by the hotel, the segment of
consumers to which the activity of the accommodation is directed are defined.
The logo for the hotel of category "****" for 150 places is developed, the 3D
visualization of design of number of the first category is offered. The calculated land
plot of the hotel is 4500 m2; calculated number fund - 94 numbers.
Keywords: modeling, business hotel model, perspective business hotel model,
target market, service and production process, production and trade process.
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ВСТУП
Актуальність теми.

Туристична сфера як одна з високорентабельних

галузей світової економіки стає провідним напрямом економічного і
соціального розвитку України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною
передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави,
окремих туристичних центрів є сучасна туристична інфраструктура. Серед
перспективних напрямів особливо привабливий діловий туризм. Сьогодні
діловий туризм формує економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим
чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності.
Діловий туризм – перспективна та високорентабельна галузь туристичного
сектору економіки. Поїздки з діловою метою ґрунтуються на об’єктивній
закономірності

подальшого

поглиблення

міжнародного

поділу

праці,

інтернаціоналізації бізнесу. Щорічно в світі здійснюється майже 170 млн.
закордонних бізнес-турів [1], і це без урахування внутрішніх туристопотоків із
службовими цілями. За оцінками експертів Всесвітньої туристичної організації,
частка

ділового

туризму

становить

близько

20%

загального

обсягу

туристопотоку, однак понад 50% доходів авіакомпаній та 60% доходів готелів
формуються за рахунок обслуговування туристів саме цієї категорії. Для
задоволення потреб туристів, які прибувають на конференції, симпозіуми,
наради, ділові зустрічі тощо, в багатьох країнах світу створені готелі, які мають
певну інфраструктуру для організації бізнес-заходів. У даний час центрами
ділового туризму України вважаються Київська, Одеська та Львівська області,
на території яких є засоби розміщення, забезпечені конференц-залами, залами
для

переговорів,

бізнес-кімнатами

та

бізнес-центрами

з

необхідним

обладнанням для проведення ділових заходів. Проте вітчизняний ринок
ділового туризму поки що перебуває у стадії формування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що вивченню проблем
теорії та практики організації готельної справи приділяється багато уваги у
працях вітчизняних науковців – М. П. Мальської, В. К. Федорченка, Т. Г.

Сокол, О. М. Головко, Г. Я. Круль, Г. Б. Муніна, П. Р. Пуцентейло, Х. Й
Роглєва та ін. Сучасний стан готельної бази та інфраструктури бізнес-туризму
досліджували такі вчені, як: М. Г. Бойко та Л. М. Гопкало [2], С. Г.
Нездоймінов та Н. М. Кузнєцова [3], О. В. Шикіна [4], І. Г. Пандяк [5], колектив
авторів під керівництвом В. Г. Герасименка [6] та ін. Проблеми та перспективи
розвитку ділового туризму стали предметом наукових робіт С. І. Нікітенко [7]
та Н. В. Титової [8]. Проте низка питань, пов’язаних з моделюванням сервісновиробничого,

виробничо-торгівельних процесів діяльності бізнес-готелів,

дотепер залишається невирішеною, що негативно впливає на їх сучасний
розвиток.
Тому актуальним є виявлення особливостей функціонування бізнес-готелів
в умовах сьогодення, а також пропонування заходів, спрямованих на
вдосконалення організації надання послуг туристам, приїжджаючим із діловою
метою.
Зважаючи на зазначене вище актуальною є тема кваліфікаційної роботи
«Моделювання

сервісно-виробничого,

виробничо-торгівельного

процесів

бізнес-готелю категорії «****» на 150 місць у місті Одеса.
Метою кваліфікаційної роботи

є

моделювання сервісно-виробничого,

виробничо-торгівельного процесів готелю категорії «****» на 150 місць у м.
Одесі.
Реалізація мети відбулася шляхом вирішення наступних завдань:
– обґрунтувати теоретичні питання діяльності бізнес-готелів в Одеському
регіоні;
– проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище готелю категорії
«****» на 150 місць у м. Одеса;
– визначити цільовий ринок готелю бізнес-готелю категорії «****» на 150
місць у місті Одеса;
– змоделювати сервісний-виробничий процес у готелі;
– змоделювати виробничо-торгівельний процес у готелі;
– розробити заходи для створення перспективної моделі бізнес-готелю;

– розробити

заходи для створення перспективної моделі підприємства

харчування при бізнес-готелі;
– розробити заходи щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності в
надзвичайних ситуаціях при бізнес-готелі категорії «****» на 150 місць у м.
Одеса.
Об’єктом дослідження є модель готелю категорії «****» на 150 місць у
місті Одеса.
Предметом дослідження є сервісно-виробничі, виробничо-торгівельні
процеси готелю категорії «****» на 150 місць у місті Одеса.
Методологічні основи дослідження: у процесі виконання кваліфікаційної
роботи були використані загально-наукові методи: абстракції, аналізу та
синтезу, моделювання, які дозволили в кінцевому підсумку забезпечити
достовірність результатів та обґрунтованість висновків.
Наукова

новизна

роботи

полягає

в

розробці

та

обґрунтуванні

теоретичних засад і методичних підходів до моделювання сервісно-виробничих
та виробничо-торгівельних

процесів бізнес-готелю категорії «****» на 150

місць у місті Одеса з перспективними моделями бізнес-готелю.
Практична цінність роботи полягає в можливості запропонованих
рекомендацій

щодо

моделювання

торгівельних процесів діяльності

сервісно-виробничих,

бізнес-готелю

виробничо-

категорії «****» бути

впровадженими в практичну діяльність готелів міста Одеси.
Апробація випускової роботи: за матеріалами випускової роботи
надруковані тези у збірнику тез ХLІV Міжнародної наукової

студентської

конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у
ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік)
на

тему:

«Тенденції

області» (Додаток А).

розвитку

готельного

господарства

Одеської

ВИСНОВКИ
Проведено моделювання сервісно-виробничого та виробничо-торівельних
процесів для бізнес готелю категорії «****» на 150 місць у м. Одеса.
Проведено аналіз розвитку бізнес-готелів на ринку готельних послуг
України. Встановлено, що дана категорія готелів користується попитом. За
вимогами матеріально-технічного забезпечення та рівнем якості послуг бізнесготелі не завжди відповідають європейському рівню якості.
Здійснено аналіз ринку готельних послуг м. Одеси. Встановлено, що
моделюємий бізнес готель «Бізнес-фортуна» категорії «****» на 150 місць має
потенційних 5 конкурентів, та ще 2 конкуренти непрямого впливу. Здійснений
аналіз послуг готелів-конкурентів. Встановлено, що не в усіх готелівконкурентів є заклади харчування та не всі мають можливість надавати бізнеспослуги.
Визначено

основних

постачальників

продукції

та

сировини

для

досліджуваного готелю.
Проаналізовано слабкі та сильні сторони, а також недоліки та переваги для
готелю категорії «****» на 150 місць у м. Одесі.
Підібрано та проведено розрахунок земельної ділянки моделюємого
готелю, вона має зручне розташування, що сприятиме збільшенню попиту на
послуги готелю.
Розроблено

логотип

готелю,

встановлено

потенційних

споживачів

готельних послуг.
Розраховано кількість номерів за категоріями, загальна кількість яких
становить 94.
Визначено режим роботи

структурних підрозділів, та якісний склад

персоналу. Підібрано меблі та подана їх характеристика для всіх структурних
підрозділів готелю. Для підприємства ресторанного господарства складено
меню банкету з частковим обслуговуванням на 30 осіб до дня народження,

запропоновано підбір посуду та столової білизни до банкету, а також
запропоновано план-схему розміщення меблів в банкетній залі.
Запропоновано заходи для створення перспективної моделі бізнес-готелю
категорії «****» на 150 місць у місті Одеса, зокрема організувати структурний
підрозділ

відділ

збуту

ділових

послуг,

який

повинен

покращити

конкурентоспроможність готелю завдяки виявленню цільових потреб ділових
туристів.
Для

закладу

харчування

запропоновано

проводити

тренінги

для

обслуговуючого персоналу з метою покращення якості обслуговування.
Розроблено заходи щодо охорони праці та безпеки
надзвичайних ситуаціях.
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