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АНОТАЦІЯ
У роботі обґрунтовані теоретичні аспекти діяльність підприємств готельноресторанного бізнесу; на підставі даних проведеного аналізу існуючих на ринку
готельних послуг регіону засобів розміщення зазначеної категорії та ринкових
можливостей закладу, що моделюємо обґрунтовано концепцію готелю.
Результатом вивчення стану ринку готельних послуг визначено цільовий
ринок та концептуальні засади готелю що моделюємо. Обґрунтовано його місце
розташування, відповідно до нормативів, проаналізовано площа ділянки, площі
приміщень готелю: приймально-вестибюльної 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 інновацій у
готель система управління готелем «LodgingTouch», а в ресторан обрано систему
стандартів обслуговування та «E-menu». Запропоновані рекомендації щодо
профілактики COVID-19 в готелі «Варварівський міст» .
Кваліфікаційна бакалаврська робота викладено на 81сторінках тексту та
містить 25 таблиці, 8 рисунків, 6 додатків. При написанні роботи було використано
48 літературних джерел.
Ключові слова: моделювання, готельно-ресторанне господарство, готельна
послуга, цільовий ринок, автоматизована система керування, функціональні групи
приміщень.
SUMMARY
Theoretical aspects of activity of enterprises of hotel and restaurant business are
substantiated in the work; based on the data of the analysis of the existing in the market
of hotel services of the region means of accommodation of the specified category and
market opportunities of the institution, we model the concept of the hotel reasonably.
As a result of studying the state of the hotel services market, the target market and
the conceptual principles of the hotel we are modeling have been determined. Its location
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 innovations in the hotel "Hotel
Management System LodgingTouch" is proposed, and the system of service standards
and "E-menu" is chosen in the restaurant. Recommendations for the prevention of
COVID-19 in the hotel "Barbarian Bridge ". Qualifying bachelor's thesis is presented on
81 pages of text and contains 25 tables, 8 figures, 6 appendices. 48 literary sources were
used in writing the work.
Keywords: modeling, hotel and restaurant industry, hotel service, target market,
automated control system, functional groups of premises.
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ВСТУП

Актуальність теми. Для будь-якої держави необхідно мати належний рівень
розвитку готельного бізнесу, адже він сприяє пожвавленню усіх суспільноекономічних контактів та зв’язків, посилює економічний потенціал регіонів,
піднімає рейтинг держави, окремих її міст у світовому співтоваристві, є
мультиплікатором росту національного доходу, зайнятості та розвитку місцевої
інфраструктури, характеризується високим рівнем ефективності і швидкою
окупністю інвестицій.
Індустрія гостинності, одна з найбільших галузей світової економіки, що
бурхливо розвивається. Багато в чому це відбувається завдяки соціальному,
економічному та політичному прогресу - за останні кілька років туризм став
доступний широким верствам населення. Одночасно із зростанням загального
числа туристів помітний розвиток отримали інфраструктура туризму і її основний
компонент - готельний сектор. Готелі прагнуть отримати свою частку бізнесу і
всіляко намагаються переконати туристів витратити гроші на придбання послуг,
які вони пропонують.
На частку готельної галузі в світі припадає не менше 6% сукупного валового
національного продукту. На європейські країни від готельного бізнесу приходиться
до 43% доходу. Це положення забезпечує бізнесу потенціал для стійкого розвитку.
Аналізуючи тенденцію розвитку готельного господарства України, можна
відзначити, що конкурентоздатність вітчизняних підприємств готельного бізнесу з
року в рік знижується порівняно з європейськими та азіатськими підприємствами
туристичних та рекреаційних зон. Туристичний потік, який і без того не особливо
радує готельний бізнес, з кожним роком зменшується.
Негативні тенденції розвитку готельного господарства України вимагають
адаптації існуючих управлінських механізмів діяльності таких підприємств, з
одного боку, до потреб ринку послуг з тимчасового розміщування та харчування
серед населення України, а з другого – зарубіжних туристів.

Мета

роботи:

Моделювання

сервісно-виробничого,

виробничо-

торгівельного процесів готелю категорії «***» 330 місць у місті Миколаїв.
Завдання кваліфікаційної роботи:
-

обґрунтувати теоретичні аспекти засобів розміщення в м. Миколаїв;

- 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. Миколаїв.
Предметом дослідження являється моделювання сервісно-виробничого
процесу діяльності готелю та виробничо-торговельного процесу підприємств
харчування,

функціонально-планувальні

зони

та

організація

їх

роботи,

перспективні моделі розвитку готелю та закладу харчування при ньому.
Наукову новизна полягає в удосконалені науково – практичних засад
управління готелем за рахунок впровадження інновацій системи управління
готелем «LodgingTouch» та системи стандартів обслуговування і «E-menu».
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 «Сучасні тенденції
розвитку ресторанного господарства в Україні (Додаток А).

ВИСНОВКИ

У результаті виконання кваліфікаційної роботи було змодельовано сервісновиробничий, виробничо-торгівельний процес готелю категорії «***» на 330 місць
у м. Миколаїв».
Було проаналізовано ринкові можливості та цільовий ринок модельованого
готелю «Варварівський міст» категорії «***» у м. Миколаїв.
Розрахована площа земельної ділянки для готелю категорії «***» , на 330
місць, яка становить 9900 м².
Розроблено перелік послуг, які надаються гостям на кожному етапі
обслуговування.
Визначено перелік типів закладів ресторанного господарства у готелі, що
моделюється: ресторан на 290 місць, кафе-32 місця, Буфет – 16 місць, бар при
вестибюлі на 6 місць, бар на житлових поверхах – 32 місця, їдальня-роздавальна
(для персоналу) на II поверсі на 80 осіб.
Розрахована загальна площа приймально-вестибюльної групи готелю
«Варварівський міст» становить 524,00 м2 .
Розраховано номерного фонду та площі номерів певних типів. Загальну
площу приміщень – 61 м2. Чисельність персоналу складає 160 осіб з них 22
покоївки.
Розраховано меню банкет-фуршету з нагоди весілля на 68 осіб та розрахована
кількість офіціантів -10. Зроблено розрахунок столового посуду і приборів для
подавання страв і напоїв.
Проаналізувавши діяльність модельованого готелю «Варварівський міст»
категорії «***» у місті Миколаїв, для підвищення конкурентоспроможності
пропонується впровадити інновацію - автоматизовану систему LodgingTouch, що є
однією з найпопулярніших у світі систем автоматизації служби прийому і

розміщення гостей підприємства, яка проводиться неналежним чином, що дасть
значні конкурентні переваги серед інших готелів міста.
Для

забезпечення

повнокомфортного

обслуговування

пропонується

впровадити технологію - мобільне електронне меню самообслуговування D2menu.
В готелі «Варварівський міст» з метою профілактики нерозповсюдження
вірусної інфекції COVID-19, персонал та гості готелю дотримуються правил
поведінки згідно санітарно-гігієнічних рекомендацій.
Завдяки налагодженій охороні праці знижується також плинність кадрів, що
в свою чергу благотворно впливає на стабільність усього підприємства.
Питання з охорони праці в готелі «Варварівський міст» є одним з
найважливіших

факторів,

з

допомогою

якого

підприємство

успішно

функціонуватиме.
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