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АНОТАЦІЯ
Кваліфікаційна робота виконана по темі: «Моделювання сервісновиробничого, виробничо-торгівельних процесів готелю на 50 місць категорії
«***» у смт. Опішні Полтавської області». Вона складається з трьох розділів:
теоретико – аналітичного, організаційно – дослідницького, перспективних
моделей розвитку засобу розміщення. Повний обсяг кваліфікаційної роботи
становить 83 сторінки. У кваліфікаційній роботі міститься 24 таблиці, 5
рисунка, 5 додатків. Список використаних джерел нараховує 40 найменувань.
Обгрунтована

необхідність

моделювання

сервісно-виробничого,

виробничо-торгівельних процесів готелю на 50 місць категорії «***» у смт.
Опішні Полтавської області.
Проведено аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища готелю,
визначено потенційних конкурентів. Визначено послуги, які надає готель,
сегмент споживачів, на який спрямована діяльність засобу розміщення.
Розраховано площу земельної ділянки.

ABSTRACT
Qualification work was performed on the topic: "Modeling of service and
production, production and trade processes of the hotel for 50 seats" in the village.
Descriptions of Poltava region ". It consists of three sections: theoretical-analytical,
organizational-research, perspective models of accommodation development. The
full volume of qualifying work is 83 pages. The qualification work contains 24
tables, 5 figures, 5 appendices. The list of used sources includes 40 items.
The necessity of modeling of service-production vnrobnicho-trade processes
of hotel on 50 places of a category is substantiated Onimni of Poltava region.
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 area of the land plot is calculated.
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ВСТУП
Актуальність

теми.

Готельно-ресторанна

сфера,

як

одна

з

високорентабельних галузей світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним
напрямом економічного та соціального розвитку України. Сьогодні туризм
формує економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим чинником
стабільного розвитку світової індустрії гостинності. Україна, в тому числі і
Опішня та Полтавська область має великий туристичний потенціал.
Сприятливі кліматичні умови, наявність чисельних водних об’єктів, багато
історичних пам’яток та музеїв.
Тому актуальним є виявлення особливостей функціонування бізнесготелів в умовах сьогодення, а також пропонування заходів, спрямованих на
вдосконалення організації надання послуг туристам.
Зважаючи на зазначене вище, актуальною є тема кваліфікаційної роботи
«Моделювання сервісно-виробничого, виробничо-торгівельних процесів
готелю на 50 місць категорії «***» у смт. Опішні Полтавської області.»
Метою кваліфікаційної роботи є моделювання сервісно-виробничого,
виробничо-торгівельних процесів готелю на 50 місць категорії «***» у
смт. Опішні Полтавської області.
Завдання:
– характеристика готельного господарства України;
– аналіз існуючих на ринку готельних послуг регіону засобів
розміщення зазначеної категорії та ринкових можливостей готелю «Green
hotel» категорії «***» на 50 місць у смт. Опішня;
– визначення цільового ринку, концептуальних засад готелю «Green
hotel» категорії «***» на 50 місць у смт. Опішні;
– моделювання сервісно-виробничого процесу в готелі «Green hotel»
категорії «***» на 50 місць у смт. Опішня;
– організація роботи підрозділів готелю «Green hotel» категорії «***» на
50 місць у смт. Опішня;
–

моделювання

виробничо-торговельного

ресторанного господарства при готелі «Green hotel»;

процесу

в

закладі

– розробка заходів для створення перспективної моделі готелю «Green
hotel»;
– розробка заходів для створення перспективної моделі закладу
харчування в готелі «Green hotel»;
– розробка заходів щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності в
надзвичайних ситуаціях в готелі «Green hotel».
Об’єктом дослідження є модель готелю категорії «***» на 50 місць у
смт. Опішні Полтавської області.
Предметом дослідження є сервісно-виробничі, виробничо-торгівельні
процеси готелю на 50 місць категорії «***» у смт. Опішні Полтавської
області.
Методологічні

основи

дослідження:

у

процесі

виконання

кваліфікаційної роботи були використані загально-наукові методи: аналізу та
синтезу, абстракції, 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 сервісновиробничого, виробничо-торгівельних процесів готелю на 50 місць категорії
«***» у смт. Опішні Полтавської області з перспективними моделями.
Практична цінність роботи полягає в можливості запропонованих
рекомендацій

щодо

моделювання

сервісно-виробничих,

виробничо-

торгівельних процесів діяльності готелю на 50 місць категорії «***» у смт.
Опішні Полтавської області впровадженими в практичну діяльність.
Апробація роботи: за матеріалами випускової роботи надруковані тези у
збірнику тез XLIV Міжнародної наукової студенської конференції
«Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI
столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік) на
тему: «Перспективи розвитку готельного господарства в сільській місцевості
Полтавського регіону» (додаток А).

ВИСНОВКИ
Проведено аналіз готельного господарства України, встановлені основні
фактори конкурентоспроможності сюди відносяться внутрішні і зовнішні.
Проведено аналіз готелів конкурентів для готелю «Green hotel» категорії
«***», який буде знаходиться в смт. Опішня. Здійснено аналіз основних
постачальників для готелю, а також аналіз постачальників для закладу
ресторанного господарства при готелі та визначено частоту поставок.
Проведено аналіз сильних, слабких сторін, можливостей та загроз. Визначено
цільовий ринок готелю. Визначила місце розташування моделюємого готелю
та провела розрахунок площі земельної ділянки, яка становить 1500 м2 та
розроблено логотип готелю.
Проведено

моделювання

сервісно-виробничого

процесу,

який

передбачає розробку переліку послуг які будуть надаватися в готелі «Green
hotel» на всіх етапах технологічного циклу обслуговування гостів. Визначила
перелік

основних

груп

приміщень.

Розробила

схему

взаємозв’язків

функціональних зон готелю, зробила схему технологічного процесу зустрічі,
реєстрації і розміщення гостей, склад та площу приймально-вестибюльної
групи готелю «Green hotel».
Розробила схему обслуговування споживачів готельних послуг в
приймально-вестибюльній групі приміщень готелю «Green hotel». Визначила
номерний фонд готелю «Green hotel» категорії «***» на 50 місць у смт.
Опішня у відповідності до п. 6.2 «Житлові приміщення» ДБН В.2.2-20:2008
який склав 30 номерів. Підібрала для двох номерів необхідні меблі,
устаткування та провела розрахунок корисної площі номерів. Склала схему
обслуговування споживачів готельних послуг у житловій групі приміщень,
побутовій,

культурно-дозвілевій,

фізкультурно-оздоровчій

та

в

адміністративних, господарських, виробничих приміщеннях готелю «Green
hotel».

Склала замовлення весілля на 136 осіб з частковим обслуговуванням.
Визначила кількість столів та розробила схему їх розташування. Виконала
розрахунок столового посуду і приборів для подавання страв і напоїв.
Розрахувала кількість та визначила об’єм пляшок буфетної продукції для
видачі напоїв гостям. Відповідно до розміщення столів та їх розмірів
розрахувала кількість столової білизни та надала перелік столового посуду
для попереднього сервування столу.
Розроблені заходи для створення перспективної моделі готелю «Green
hotel», заходи для створення перспективної моделі закладу харчування в
готелі

«Green

hotel»

та

заходи

щодо

охорони

праці

життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях в готелі «Green hotel».

та

безпеки
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