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АНОТАЦІЯ

У роботі обґрунтовано діяльність готелю, контингент споживачів, перелік
основних та додаткових послуг, що надаються. За результатами досліджень
внутрішнього та зовнішнього середовища на основі аналізу конкурентного
середовища обґрунтовано концепцію готелю.
Обґрунтовано місце розташування готелю, відповідно до нормативів,
проаналізовано площа ділянки, площі приміщень готелю: приймальновестибюльної групи; житлові групи; приміщення побутового обслуговування і
торгівлі; приміщення
культурно-дозвіллєвого призначення; приміщень
фізкультурно-оздоровчого призначення; групи адміністративних господарських та
виробничих приміщень. Розроблено пропозиції щодо логотипу готелю.
Обґрунтовано впровадження інновацій з метою підвищення ефективності
діяльності закладу, що моделюється. Запропоновано впровадження інноваційної
технології «Нано-губку» в якості засобу для прибирання готелю, а в ресторан
удосконалення системи замовлень- електронне меню.
Кваліфікаційна бакалаврська робота викладено на 81 сторінках тексту та
містить 23 таблиці, 6 рисунків, 7 додатків. При написанні роботи було використано
58 літературних джерел.
Ключові слова: готельно-ресторанне господарство, моделювання,
функціональні групи приміщень, Нано-губка, технологія QR-кодів.

SUMMARY
Qualifying bachelor's thesis consists of three sections, a list of sources used,
appendices.
The work substantiates the activities of the hotel, the contingent of consumers, the
list of basic and additional services provided. According to the results of research of
internal and external environment on the basis of the analysis of the competitive
environment the concept of hotel is substantiated.
The location of the hotel is substantiated, in accordance with the standards, the area
of the site, the area of the hotel premises are analyzed: the reception and lobby group;
housing groups; premises for consumer services and trade; cultural and leisure facilities;
premises for physical culture and health purposes; groups of administrative economic and
industrial premises. Developed proposals for the hotel logo.
The introduction of innovations in order to increase the efficiency of the simulated
institution is substantiated. The introduction of innovative technology "Nano-sponge" as
a means of cleaning the hotel, improvement of the order system - electronic menu.
Qualifying bachelor's thesis is presented on 81 pages of text and contains 23 tables,
6 figures, 7 appendices. 58 literary sources were used in writing the work.
Key words: hotel and restaurant economy, modeling, functional groups of
premises, Nano-sponge, QR-code technology.

ВСТУП
Актуальність теми. Готельний бізнес є основною складовою туристичної
галузі України. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму значною мірою
пов'язаний з рівнем матеріально-технічної бази туристичних підприємств,
розгалуженістю та різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом послуг,
пропонованих готельним господарством. Необхідною умовою розвитку туризму в
Україні є функціонування готельної індустрії на міжнародному рівні, адже
туристичні потоки безпосередньо залежать від стану готельного сектора, якості і
ціни основних та додаткових послуг, а саме головне доступності середовища для
кожного споживача.
На даному етапі галузь готельного та ресторанного господарства в Україні
зазнає значних змін, що зумовлені зміненням економічного та політичного курсу
країни. За останні роки курс України різко змінився і всі зусилля направлені на
інтеграцію до Європейського Союзу. Масштабні зміни торкнулися всіх галузей
економіки, і сектор готельної індустрії – не виключення. Навпаки, саме в цій галузі
зміни відчутні найдужче.
Як і будь-яка організаційна структура, Європейський Союз має свої умови
щодо прийняття нових членів. Особливо ці умови стосуються питань
стандартизації, сертифікації і метрології. І, нажаль, головний бар’єр між Україною
та Європейським ринком послуг в тому, що вітчизняні стандарти та сертифікаційна
система не завжди відповідають вимогам та рівню міжнародних стандартів, без
яких унеможливлений вихід нашої держави на світовий ринок.
Тому зусилля повинні бути направлені на впровадження відповідних систем
сертифікації та на покращення рівня якості надання послуг з метою залучення
споживачів та фахівців європейського рівня.
І хоча Україна на даний момент має недоліки з погляду закордонних
інвесторів, вона залишається привабливою через велику кількість ресурсів та
потенційних можливостей.

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.
Мета роботи: Моделювання сервісно-виробничого виробничо-торгівельного
процесів готелю категорії «****» на 280 місць у м. Суми.
Завдання кваліфікаційної роботи:
-

обґрунтувати теоретичні аспекти засобів розміщення в м. Суми;

- провести аналіз ринкових можливостей готелю, визначити його цільовий
ринок та концептуальні засади;
- визначити та обґрунтувати розміщення готелю на земельній ділянці;
- змоделювати сервісно-виробничий процес;
- визначити перелік груп приміщень певного функціонального призначення
та їхню організацію роботи;
- змоделювати виробничо-торговельний процес в закладі ресторанного
господарства готелю;
- розробити перспективні моделі розвитку готелю та закладу харчування
при ньому;
- розробити заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у
надзвичайних ситуаціях.
Об’єктом дослідження: являється готельне господарство м. Суми.
Предметом дослідження: є теоретико – аналітичні, організаційнодослідницькі процеси, удосконалення моделі засобу розміщення.
Наукову новизна: полягає в удосконалені науково – практичних засад
управління готелем за рахунок впровадження технології «Нано-губки» в якості
засобу для прибирання готелю, а в ресторан удосконалення системи замовленьелектронне меню.
Апробація роботи : результати дослідження опубліковано у збірнику тез
доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками

науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік, тема тез «Шляхи підвищення
конкурентоспроможності готельного підприємства» (Додаток А).
ВИСНОВКИ
У результаті виконання кваліфікаційної роботи було змодельовано сервісновиробничий, виробничо-торгівельний процес готелю категорії «***» на 280 місць
у м. Суми».
Проаналізовано ринкові можливості та цільовий ринок модельованого
готелю «Сумин» категорії «****» у м. Суми.
Розглянуто потенційних конкурентів, та обґрунтовано місце розташування
готелю.
Розрахована площа земельної ділянки для готелю категорії «****» , на 280
місць, яка становить 15400 м².
Було проаналізовано ринкові можливості та цільовий ринок модельованого
готелю «Сумин» категорії «****» у м. Суми.
З урахуванням структури технологічного алгоритму гостьового циклу
розроблено перелік послуг. Розраховано типи і місткість підприємств харчування.
загальна площа приймально-вестибюльної групи готелю «Сумин» становить
524,00 м2.
Розраховано номерний фонд та площі номерів певних типів. Загальну площу
приміщень – 62 м2. Для роботи в готелі категорії «****» на 176 номерів у штаті
потрібно 19 покоївок.
Розраховано меню банкету за столом з частковим обслуговуванням
офіціантами на 50 осіб та кількість офіціантів -10. Зроблено розрахунок столового
посуду і приборів для подавання страв і напоїв.
З урахуванням структури технологічного алгоритму гостьового циклу
розроблено

перелік

обслуговування.

послуг,

які

надаються

гостям

на

кожному

етапі

Технології в галузі гостинності розвиваються стрімко. Це пов’язано з тим,
що перед готельними підприємствами стоять такі основні завдання: отримати
більше клієнтів, зробити їх постійними відвідувачами, надання універсальних
послуг.
Готель «Сумин» категорії «****» прагне до розвитку свого інноваційного
потенціалу, забезпечуючи виробничі процеси новою технологією, а саме
запропоновано використати технологію «Нано-губку» в якості засобу для
прибирання готелю, яка здатна поглинати забруднюючі речовини у 180 разів
більше власної маси.
Запропоновано засіб удосконалення системи замовлень, електронне меню.
Сформульовано правила безпеки у готелі, передбачені умови безпечної
праці у готельному господарстві. Розроблено положення про охорону праці.
В готелі «Сумин» ведені організації протиепідемічних заходів в готелях на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
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