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АНОТАЦІЯ
Досліджено перспективи розвитку готелів у місті Дніпро. Обґрунтовано
доцільність

розміщення

готелю у м.

Дніпро.

Визначено потенціальних

конкурентів та партнерів підприємства. Визначено розташування об’єкту, що
моделюється, та необхідні площі для розмірів готелю. Розроблено заходи з
організації Дня Народження на 50 осіб у ресторані готелю, що моделюється.
Обґрунтовано

запровадження

при

готелі,що

моделюється

систему

автоматизованої системи управління «Lodging Touch LIBICA». Встановлено, що
система управління засобами розміщення ,дозволить забезпечити ритмічне
функціонування засобу розміщення та індивідуальний підхід.
Обґрунтовано впровадження в ресторані готелю автоматизованої
системи управління SERVIO POS OrderMonitor, із метою кращого і легшого
обслуговування відвідувачів.
Ключові слова: організація, обслуговування, моделювання, інноваційні
технології.
SUMMARY

Prospects for the development of hotels in the city of Dnipro are studied. The
expediency of hotel accommodation in Dnipro is substantiated. Potential competitors
and partners of the enterprise are identified. The location of the simulated object and the
required areas for the size of the hotel are determined. Birthday events have been
developed for 50 people in the restaurant of the hotel being modeled. The introduction
of the automated control system "Lodging Touch LIBICA" at the hotel, which is
modeled, is substantiated. It is established that the system of management of
accommodation facilities will allow to provide rhythmic functioning of accommodation
facilities and individual approach.
The introduction of the automated control system SERVIO POS OrderMonitor
in the hotel restaurant is substantiated, with the purpose of better and easier service of
visitors.
Key words: organization, service, modeling, innovative technologies.

ВСТУП
Актуальність. Готельний бізнес по праву вважається одним із
найскладніших видів бізнесу. Це спричинено високою необхідністю розвиватися,
аби залишатися постійно конкуренто-спроможним. Сучасні гості, вимагають від
готелю комфорт, вимагають від готелю особливостей, чогось нового чого немає
ніде, і тільки такі якості будуть заслуговувати на найбільшу похвалу. В інших
випадках готель залишається просто на рівні із більшістю інших аналогічних
готелів.
Окрім

наведеного,

розвиток

готельного

бізнесу

має

і

загальнонаціональний та соціально важливий характер. Будучи платником
податків, розвиток готельної індустрії може поліпшити становище України в
аспекті соціально-економічного становища. З огляду на це питання інноваційності
набуває економічного значення та стає її основною характеристикою.
Таким чином, зважаючи на описане вище актуальність даної теми
полягає зокрема у необхідності проектування та подальшого відкриття готелю для
підвищення соціально-економічної спроможності держави та міста Дніпро.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто відмітити, що дане
питання має доволі велике значення. Більш актуальні з практичної точки зору
дослідження проводяться безпосередньо керівництвом того чи іншого готельного
закладу, що не розголошуються на їх власних веб-сайтах, оскільки містять
комерційну таємницю. Проте, даному питанню присвячені і теоретичні роботи.
Так, зокрема проблемам розвитку готельно-ресторанного господарства приділена
велика увагу вітчизняних науковців, серед яких роботи : О. Борисової, О.
Головко, Г. Круль, М. Мальської, І. Мініч, Л. Нечаюк, Н. П’ятницької, О.
Шаповалової. Вказані автори у своїх роботах приділяють увагу вивченню порядку
організації та розвитку готельного господарства, при цьому беручи до уваги
чинники, які впливають на сам ринок готельного господарництва.

Метою роботи дослідження усіх важливих аспектів проектування готелю
категорії «***» у місті Дніпро на 75 місць. Відповідно до мети, було поставлено
наступні завдання:
• дослідити теоретичні аспекти готельно-ресторанної справи;
• здійснити аналіз існуючих готелів категорії «***» у місті Дніпро;
• визначити цільовий ринок, концептуальниі засад засобу розміщення;
• здійснити моделювання сервісно-виробничого процесу засобу розміщення;
• проаналізувати організацію роботи підрозділів засобу розміщення;
• здійснити

моделювання

виробничо-торгівельного

процесу

закладу

ресторанного господарства;
• розробити заходи для створення перспективної моделі засобу розміщення;
• розробити заходи щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності в
надзвичайних ситуаціях.
Об`єктом є дослідження є дослідження є готельне господарство м.
Дніпро
Предмет дослідження: сервісно-виробничий, виробничо-торговельний
процеси готелю, технічне і організаційне забезпечення функціонування готелю,
організаційна структура готелю, концептуальні засади готелю.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у роботі
проведена теоретична характеристика дослідження особливостей проектування
готелю категорії «***» на 75 місць у місті Дніпро. Аналіз був проведений
комплексно, із урахуванням усіх особливостей даного питання.
ВИСНОВКИ
Досліджено перспективи розвитку підприємств готельного господарства
міста Дніпра. Обґрунтовано доцільність розміщення готелю категорії «***» у
м.Дніпро, визначено потенціальних конкуренти та партнери засобу розміщення.
Визначене місце розташування об’єкту, що моделюється та необхідні площі для
розміщення готелю.

Змодельовано сервісно-виробничий процес готелю. Визначені основні
функціональні зони підприємства, розглянуто їх функції та склад. Відповідно із
вимогами галузевих стандартів визначено структуру та площі окремих
функціональних груп приміщень, підібране устаткування та обґрунтовано
організацію їх роботи. Визначено чисельність та графіки роботи персоналу
готелю.
Змодельовано

виробничо-торговельний

процес

закладу

ресторанного

господарства. Розроблено заходи з організації проведення тематичного дня
народження на 50 осіб в універсальній залі готелю, що моделюється.
Обгрунтовано запровадження у готелі, що моделюється, автоматизованої
системи управління «Lodging Touch LIBICA». Встановлено, що система
управління, що містить у собі ефективні інструменти з керування засобом
розміщення, дозволить забезпечити ритмічне функціонування засобу розміщення.
Доведено, що застосування запропонованої системи дозволить готелю, що
моделюється, отримати певні конкурентні, забезпечивши високий рівень
заповнення.
Обгрунтовано впровадження у ресторані готелю автоматизованої системи
управління SERVIO POS OrderMonitor.
Розроблені заходи щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Визначено

основні

вимоги

до

санітарно-гігієнічного

стану виробничого

середовища, протипожежні заходи та заходи з електробезпеки.
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