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АНОТАЦІЯ
Кваліфікаційна робота виконана по темі : «Моделювання сервісновиробничого, виробничо-торгівельного процесів туристичного готелю категорії
«**» на 98 місць у місті Кременчук Полтавської області». Кваліфікаційна робота
складається з трьох розділів: теоретико-аналітичного, організаційнодослідницького та перспективних моделей розвитку засобу розміщення.
Повний обсяг кваліфікаційної роботи становить 67 сторінок. У кваліфікаційній
роботі міститься 26 таблиць, 8 рисунків, 5 додатків. Список використаних
джерел нараховує 58 найменувань.
Обґрунтовано необхідність розробки моделі туристичного готелю категорії
«**» на 98 місць у місті Кременчук Полтавської області». Запропоновано
заходи для удосконалення моделі засобу розміщення, які дозволяють набути
готелю конкурентних переваг.
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 98 місць, запропоновано
3D–візуалізацію дизайну номеру першої категорії. Розрахована земельна
ділянка готелю – 2940 м2 ; розрахований номерний фонд – 50 номерів.
Ключові слова: модель туристичного готелю, перспективна модель
туристичного готелю, цільовий ринок, сервісно-виробничий процес, виробничоторгівельний процес.

SUMMARY
Qualification work was performed on the topic: "Modeling of serviceproduction, production-trade processes of the tourist hotel category" ** "for 98
seats in the city of Kremenchuk, Poltava region." Qualification work consists of
three sections: theoretical and analytical, organizational and research and
promising models of development of accommodation. The full volume of
qualification work is 67 pages. The qualification work contains 26 tables, 8 figures,
5 appendices. The list of used sources includes 58 items.
The necessity to develop a model of a tourist hotel of category "**" for 98
places in the city of Kremenchuk, Poltava region is substantiated. Measures are
proposed to improve the model of accommodation, which allow the hotel to gain a
competitive advantage.
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 98 places is developed, the 3Dvisualization of design of number of the first category is offered. The calculated
land plot of the hotel is 2940 m2; calculated number fund - 50 numbers.
Keywords: tourist hotel model, perspective model of tourist hotel, target
market, service-production process, production-trade process.
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ВСТУП

Актуальність теми. Україна – перспективний регіон для розвитку
готельного бізнесу. Індустрія гостинності як вид економічної діяльності
являє собою цілий комплекс галузей, головним завданням яких є
обслуговування туристів під час їх перебування поза місцем постійного
проживання. Індустрія гостинності включає готельний і ресторанний бізнес,
підприємства туристичного та транспортного обслуговування, сферу розваг
тощо.
Сфера розміщення в структурі індустрії гостинності об'єднує ключові
функції, в зв'язку з тим, що пропонує комплекс послуг, у формуванні та
реалізації яких беруть участь всі сектори й елементи індустрії гостинності. В
умовах конкурентного ринку послуг гостинності прагнення підприємств до
отримання максимального прибутку спонукає підприємства готельного
бізнесу забезпечувати не тільки проживання і харчування, але і обумовлює
необхідність розширення обсягу додаткових і супутніх послуг. Це збагачує
зміст поняття «готельний бізнес». Світова індустрія гостинності зазнає
чимало змін, обумовлених необхідністю відповідати мінливим потребам
туристів по всьому світу і задоволення дедалі більше різноманітних їх вимог.
Практично всі світові готельні мережі, незалежно від їх рейтингу, в зв'язку з
жорсткою

конкуренцією

шукають

можливості

для

зростання

свого

потенціалу [1].
Готельне господарство є однією з головних складових туристичної
індустрії України, але сьогодні можна констатувати про відсутність
висококонкурентних позицій у цьому секторі національної економіки.
Інфраструктура закладів розміщення в Україні не відповідає міжнародним
нормам проживання

та

відпочинку:

недостатня

кількість

готельних

підприємств, матеріально-технічна база застаріла та потребує модернізації,
відсутні сучасні засоби зв'язку та інформаційних комунікацій, ефективні та

надійні системи захисту, які є передумовою високого рівня якості послуг. У
перспективі готельне господарство повинно стати провідним чинником
активізації туризму, інтеграції держави у світові структури міжнародного
співробітництва, зростання значення національної культури.
Сучасні готельні підприємства в Україні характеризуються типовою
структурою

послуг,

низькою

спеціалізацією.

Комфортні

готелі

із

регламентованим обсягом додаткових послуг повинні пропонувати за
помірну ціну необхідні для роботи та відпочинку якісне персоніфіковане
обслуговування, стати основним сектором готельної індустрії, утворюючи
найбільш чисельну мережу розосереджених, насамперед, у невеликих
презентабельних для туризму населених пунктах - містечках, сільських
поселеннях. Категорія готелів повинна стати оптимальною з позиції ціни та
якості послуг, орієнтуватись на обслуговування масових туристів, які
подорожують з пізнавальною та комерційною метою. Сьогодні перспективу
мають нові готелі в економічній категорії - "дві зірки". У ціновому сегменті
двозіркові готелі повинні орієнтуватись на обслуговування внутрішніх
масових туристів, дрібний та середній бізнес, державних службовців.
Пандемія коронавірусу завдала серйозних збитків готельному бізнесу
в Україні, на відновлення сектору може піти не один рік. На цьому
наголосили учасники прес-конференції в Укрінформі на тему: «Оцінка
впливу COVID-19 на готельну індустрію України, присвяченої результатам
дослідження Асоціації готелів та курортів України (UHRA)». На думку
учасників заходу, відновлення обсягів готельного бізнесу в Україні після
обмежувальних заходів через пандемію може зайняти не один рік. Найбільш
затребуваними стануть засоби розміщення економ класу.
Зважаючи
роботи

на

зазначене

«Моделювання

вище актуальною

сервісно-виробничого,

є тема кваліфікаційної

виробничо-торгівельного

процесів туристичного готелю категорії «**» на 98 місць у місті Кременчук
Полтавської області.

Метою кваліфікаційної роботи є розв’язання комплексу професійних
прикладних завдань з організації сервісної та виробничо-технологічної
діяльності засобів розміщення для підвищення їх конкурентоспроможності
на сучасному ринку готельних послуг.
Реалізація мети відбулася шляхом вирішення наступних завдань:
- вивчити теоретичні питання діяльності

туристичних готелів в

Полтавській області;
-

проаналізувати

потенційних

споживачів

та

конкурентів

змодельованого готелю категорії «**» на 98 місць у м. Кременчук;
- змоделювати сервісно-виробничий

та виробничо-торгівельний

процеси у готелі;
- розробити заходи для створення перспективної моделі готелю;
- визначити заходи щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності в
надзвичайних ситуаціях при готелі категорії «**».
Об’єктом дослідження є модель готелю категорії «**» на 98 місць у
місті Кременчук.
Предметом дослідження є сервісно-виробничі, виробничо-торгівельні
процеси готелю категорії «**» на 98 місць у місті Кременчук.
Наукова новизна роботи полягає в розробці та обґрунтуванні
теоретичних засад і методичних підходів до моделювання сервісновиробничих та виробничо-торгівельних процесів готелю категорії «**» на 98
місць у місті Кременчук з перспективними моделями готелю.
Практична цінність роботи полягає в можливості запропонованих
рекомендацій
торгівельних

щодо
процесів

моделювання
діяльності

сервісно-виробничих,
готелю

категорії

виробничо«**»

бути

впровадженими в практичну діяльність готелів міста Кременчук.
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:

послуг» (Додаток А).

«Аналіз

конкурентного

середовища

готельних

ВИСНОВКИ
Готель «Меридіан» категорії «**» на 98 місць буде розташований за
адресою м. Кременчук, вулиця Соборна, 21 на земельній ділянці, яка
повністю відповідає будівельно-санітарним нормам у відповідності до вимог
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». Площа земельної
ділянки визначили з урахуванням кількості місць у засобі розміщення і норм
площі земельної ділянки із розрахунку на одне місце в готелі.
Враховуючи, обраний сегмент ринку, послуги модельованого готелю
будуть оптимальними з позиції ціни та якості та зосередяться на
обслуговуванні масових туристів, які подорожують з пізнавальною та
комерційною метою.

Цільовим ринком для готелю є внутрішні масові

туристи, дрібний та середній бізнес, державні службовці, туристи із
колишнього СНД.
Здійснено аналіз основних конкурентів, які функціонують на ринку
готельних послуг. Встановлено, що на ринку готельних послуг готель
«Меридіан» не має прямих конкурентів. Підібрані основні постачальники
для майбутнього готелю та ресторанному закладі при ньому. Модельований
готель забезпечить всі необхідні послуги для комфортного відпочинку
обраного сегменту споживачів.
Проведено

моделювання

сервісно-виробничого

та

виробничо-

торгівельного процесів для готелю «Меридіан» категорії «**» на 98 місць у
місті Кременчук Полтавської області. Зокрема, здійснено розрахунок номерів
та розподіл їх по категоріях. Загальна кількість номерів складає 50. Підібрано
оснащення для номера І категорії

та розраховано корисну площу, яка

становить 15,35 м2, що відповідає нормативній площі за державними
будівельними нормами.

Здійснено підбір меблів, устаткування та обладнання для всіх категорій
груп приміщень при готелі. Запропоновано графіки персоналу по кожному
приміщенню.
При моделюванні сервісно-виробничого та виробничо-торгівельного
процесів у закладі ресторанного господарства при готелі, розроблено меню
банкету з частковим обслуговуванням офіціантами з нагоди дня народження
на 60 осіб, здійснено підбір посуду, розрахунок офіціантів, кількості столів та
кількості буфетної продукції.
Запропоновано заходи для перспективної моделі готелю «Меридіан»
категорії «**» на 98 місць, які базуються на впровадженні в діяльність
готелю високих технологій з метою залучення споживачів покоління
мілленіалів. Для цього необхідно

впроваджувати високотехнологічне

обладнання: планшети, цифрові кіоски та інше, тобто все що стосується
цифрового середовища.
Для закладу харчування при готелі «Меридіан» необхідно розробити
ефективну комунікативну стратегію. Вирішувати комунікаційні проблеми
завдяки моніторингу в офлайн та онлайн режимі. На основі зібраних даних
можна

визначити

ресторанного

основні

господарства,

тенденції,
виділити

які

керують

чинники,

які

підприємством
впливають

на

відвідуваність, дохід, асортимент тощо.
Розроблені
сприятимуть

заходи

безпечній

проживанню його гостей.

з

охорони

праці

праці

працівників

для

готелю

готелю

та

«Меридіан»
комфортному
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