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АНОТАЦІЯ
Кваліфікаційна робота виконана по темі : «Моделювання сервісновиробничого, виробничо-торговельного процесів туристичного готелю
категорії «***» на 120 місць у місті Ужгород Закарпатської області».
Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів: теоретико-аналітичного,
організаційно-дослідницького та перспективних моделей розвитку засобу
розміщення. Повний обсяг кваліфікаційної роботи становить 70 сторінок. У
кваліфікаційній роботі міститься 26 таблиць, 4 рисунки, 6 додатків. Список
використаних джерел нараховує 51 найменування.
Обґрунтовано необхідність розробки моделі туристичного готелю категорії
«***» на 120 місць у місті Ужгород Закарпатської 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 120 місць,
запропоновано 3D–візуалізацію дизайну номеру люкс. Розрахована земельна
ділянка готелю – 3600 м2 ; розрахований номерний фонд – 75 номерів.
Ключові слова: конкуренти, модель готелю, перспективна модель готелю,
цільовий ринок, конкурентоспроможність, сервісно-виробничий процес,
виробничо-торгівельний процес.
ANOTATION
Qualification of the Viconan's robot on the topic: "Model of servicevirobnicheskoy, virobnicho-trade processes in a tourist hotel of category" *** "for
120 minutes near the town of Uzhgorod of the Transcarpathian region." The quality of
the robot is stored in three distributions: theoretical and analytical, organizing and
preliminaries, and promising models for development for distribution. A new
exchange of quality robots will become 70 pages. Qualified robots have 26 tables, 4
figures, 6 supplements. List of vicarious dzherel narakhovuє 51 names.
The need to develop a model of a tourist hotel of the category "***" for 120
months near the town of Uzhgorod of the Transcarpathian region has been
determined. " Proponently come in for a more detailed model as well as for the
development, as it will allow the hotel to enter the hotel of the competitive revag.
An analysis of the internal and external middle of the hotel was carried out, and
potential competitors were identified. Servants are assigned, such as the hotel, the
segment of the living, for which the activity is directed to the distribution.
The logo for the hotel category "***" was broken up for 120 months, the 3Dvisualization of the design for the suite was propagated. The land for the hotel is 3600 m2; number fund - 75 numbers.
Key words: competition, model to hotel, promising model to hotel, sales market,
competitiveness, service-and-file process, virobny-trade process.
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ВСТУП
Актуальність теми. Готельний бізнес є основним чинником і важливою
складовою туристичної інфраструктури України, що відіграє провідну роль у
презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку
туристичних послуг. З розвитком ринку туристичних послуг у останні роки
активно розвивається і туристична діяльність. Загалом ринок готельних
послуг має важливий вплив на розвиток не тільки туристичної індустрії як її
складової, а й інші сегменти економічної системи, такі як будівництво,
транспорт, зв'язок, торгівля та ін. В сучасних умовах готельний бізнес, що
забезпечує послугами з тимчасового розміщення зовнішніх і внутрішніх
туристів, має проблеми динамічного розвитку, що пов’язані з економічним
станом країн всього світу, впливом пандемії на стан та функціонування
секторів економіки. Карантині заходи, що пов’язані з пандемією COVID-19,
призвели до фактичної зупинки діяльності готельної галуззі, у зв’язку з
обмеженням пересування населення країни та загалом всього світу. В цих
умовах особливої уваги набуває дослідження проблем і перспектив розвитку
готельного бізнесу в Україні [1].
Розміщення є одним із найважливіших елементів туризму. Немає
розміщення - немає туризму. Сьогодні туризм на Закарпатті став одним із
найпопулярніших видів відпочинку. Великі туристичні й екскурсійні
можливості Закарпатської області обумовлені багатьма чинниками. Багата та
унікальна історія; мальовничі гори та полонини, оточені просторими
хвойними та листяними лісами; прекрасні сади і виноградники; цілющі
мінеральні джерела, м'який клімат; зручні автомобільні, залізничні та
повітряні шляхи - все це дозволяє не тільки розвивати туризм як складову
соціально-економічного розвитку і добробуту, але вести активну політику,
відвідування Закарпаття туристами (гостями) інших областей України та
іноземними гостями [2]. В інфраструктурі туризму одне із центральних місць
займають готелі, мотелі та інші місця для короткотривалого проживання. Для

задоволення споживачів готельних послуг, необхідно надавати послуги з
розміщення, які б були якісними та доступними. Саме такі послуги можуть
надаватися готелями, які мають категорію «***».
Зважаючи
роботи

на

зазначене

«Моделювання

вище актуальною

сервісно-виробничого,

є тема кваліфікаційної

виробничо-торгівельного

процесів туристичного готелю категорії «***» на 120 місць у місті Ужгород
Закарпатської області.
Метою кваліфікаційної роботи є моделювання сервісно-виробничого,
виробничо-торгівельного процесів готелю категорії «***» на 120 місць у
м. Ужгороді.
Реалізація мети відбулася шляхом вирішення наступних завдань:
- обґрунтувати теоретичні питання діяльності туристичних готелів в
Закарпатському регіоні;
- проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище готелю категорії
«***» на 120 місць у м. Ужгород;
- визначити цільовий ринок готелю;
- змоделювати сервісний-виробничий процес у готелі;
- змоделювати виробничо-торгівельний процес у готелі;
- розробити заходи для створення перспективної моделі готелю;
- розробити заходи для створення перспективної моделі підприємства
харчування при готелі;
- розробити заходи щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності в
надзвичайних ситуаціях при готелі категорії «***» на 120 місць у м.
Ужгород.
Об’єктом дослідження є модель готелю категорії «***» на 120 місць у
місті Ужгород.
Предметом дослідження є сервісно-виробничі, виробничо-торгівельні
процеси готелю категорії «***» на 120 місць у місті Ужгород.
Методологічні
кваліфікаційної

основи

роботи

були

дослідження:
використані

у

процесі

загально-наукові

виконання
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 сервісновиробничих та виробничо-торгівельних процесів бізнес-готелю категорії
«***» на 120 місць у місті Ужгород з перспективними моделями готелю.
Практична цінність роботи полягає в можливості запропонованих
рекомендацій

щодо

торгівельних

процесів

моделювання
діяльності

сервісно-виробничих,
готелю

категорії

виробничо«***»

бути

впровадженими в практичну діяльність готелів міста Ужгород.
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: «Підвищення конкурентоспроможності готельних
підприємств на основі аналізу відгуків споживачів» (Додаток А).

ВИСНОВКИ

Моделюємий готель категорії «***» на 120 місць у місті Ужгород буде
розташований за адресою м. Ужгород, вул. Вузька, 1 на земельній ділянці,
яка відповідає будівельно-санітарним нормам. Цільовим ринком для готелю
будуть туристи, які приїздитимуть на відпочинок до м. Ужгорода. Здійснено
аналіз основних конкурентів, які функціонують на ринку готельних послуг.
Підібрані основні постачальники для майбутнього готелю. Моделюємий
готель забезпечить всі необхідні послуги для комфортного відпочинку
даного контингенту споживачів.
Проведено

моделювання

сервісно-виробничого

та

виробничо-

торгівельного процесів для готелю «Мольфар» категорії «***» на 120 місць
у місті Ужгороді Закарпатської області. Зокрема, здійснено розрахунок
номерів та розподіл їх по категоріях. Загальна кількість номерів складає 75.
Підібрано оснащення для номера категорії люкс та розраховано корисну
площу, яка становить 43,3 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 на 27 осіб з нагоди дня
прикордонника, здійснено підбір посуду, розрахунок офіціантів, кількості
столів та кількості буфетної продукції.
Запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності готелю
«Мольфар» категорії «***» на 120 місць, які базуються на введені гнучкої
системи цін. Ця система цін набуває актуальності сьогодні в зв’язку з
нестабільним становищем на ринку готельних послуг. Впровадження

інструментів

з

управління

online-бронюванням.

Для

управління

електронними каналами продажів у готелі «Мольфар» необхідно підключити
TravelLine: Channel Manager, який поєднує в собі роботу із системами
електронного бронювання; інтеграцію з традиційними туроператорами;
зв’язок з АСУ готелю; звірку бронювань з Booking.com.
Були

запропоновані

наступні

шляхи

удосконалення

організації

обслуговування споживачів в ресторані при готелі:
- моделювання системи обслуговування в ресторані;
- проведення маркетингових досліджень і введення системи стандартів
обслуговування;
- використання гостинності, як «секретного елементу» обслуговування.
Розроблені заходи з охорони праці для готелю «Мольфар» сприятимуть
безпечній праці працівників готелю та комфортному проживанню його
гостей.
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