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встановленого формату А-1. Її оформлення відповідає сучасним вимогам до 

проектно-конструкторської документації. 

Студентка виявила достатній рівень теоретичних знань та професійних 

навичок, провівши аналіз конкурентоздатності готелю, обґрунтувала 
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РЕФЕРАТ 

 

      Дипломний магістерський проект викладено на 139 с. друкованого 

тексту; містить 50 таблиць, 4 рисунка і 6 аркушів креслень. 

Обгрунтовано теоретичні аспекти інновацій в готельно-ресторанному 

бізнесі: визначено сутність інновацій в різних сферах діяльності, їх сучасні 

тенденції розвитку.  

Визначено концептуальні засади готелю, проведено аналіз його 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Встановлено, що для реалізації 

програми інноваційного розвитку підприємства доцільно впровадити 

інновації в готелі та інновації в ресторані готелю. 

Проаналізовано конкурентів готелю у місті Запоріжжя. Визначено 

перелік додаткових послуг, які будуть надаватися в готелі. 

Запропоновано впровадити дві інновації: в готелі – встановлення 

системи електронних замків, в ресторані – система радіочастотного 

відстежування «Table Tracker». 

Розраховано площі основних груп приміщень готелю: приймально-

вестибюльної, поповерхового обслуговування, побутового обслуговування, 

житлової групи, підрозділу харчування (ресторан і бари), культурно-

дозвіллєвого призначення, фізкультурно-оздоровчого призначення, 

адміністративної, господарської групи приміщень; 

Розрахована загальна площа готелю (8 435,80 м2), визначена його 

поверховість (6 поверхів). 

Розрахована чисельність  персоналу готелю (135 чол.) і складено 

штатний розпис працівників. Визначено показники діяльності готелю  

чистий прибуток  31387,70 тис. грн; рентабельність  32,08 %. Впровадження 

інноваційних технологій дозволить забезпечити прибуток готелю. 

 Ключові слова: інновації, готельно-ресторанний бізнес, електронні 

замки, «Table Tracker». 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломный магистерский проект изложен на 139 с. печатного текста; 

содержит 50 таблиц, 4 рисунка и 6 листов чертежей. 

Обоснованы теоретические аспекты инноваций в гостинично-

ресторанном бизнесе: определена сущность инноваций в различных сферах 

деятельности, их современные тенденции развития.  

Определены концептуальные основы отеля, проведен анализ его 

внутренней и внешней среды. Установлено, что для реализации программы 

инновационного развития предприятия целесообразно внедрить инновации в 

гостинице и инновации в ресторане отеля. 

Проанализированы конкуренты гостиницы в городе Запорожье. 

Определен перечень дополнительных услуг, которые будут предоставляться 

в отеле. 

Предложено внедрить две инновации: в отеле - установление системы 

электронных замков; в ресторане – систему отслеживания столиков «Table 

Tracker». Рассчитаны затраты на внедрение данных инноваций.  

Установлено, что для решения вопроса конкурентоспособности 

гостиницы категории «***» на 280 мест на рынке гостиничных услуг 

Запорожья целесообразно разработать перспективный план его развития с 

использованием на первом этапе инновационных разработок, что позволило 

бы ему иметь существенные конкурентные преимущества. 

Рассчитаны площади основных групп помещений гостиницы: приемно-

вестибюльной, поэтажного обслуживания, бытового обслуживания, жилой 

группы, подразделения питания (ресторан и бары), культурно-досугового 

назначения, физкультурно-оздоровительного назначения, административной, 

хозяйственной группы помещений. 

Сформулированы и обоснованы характеристики планировочного, 

архитектурного, инженерного и технологического решений средства 

размещения, его основных параметров с учетом технологических и 



градостроительных требований. Определено место расположения отеля и 

разработан план благоустройства. Построена система управления охраной 

труда в отеле, определены ответственные лица за технику безопасности и 

охрану труда, их служебные обязанности. 

Рассчитана общая площадь отеля (8435,80 м2), определенная его 

этажность (6 этажей). 

Рассчитана численность персонала отеля (135 чел.) И составлено 

штатное расписание работников. Определены показатели деятельности 

гостиницы  чистая прибыль 31387,70 тыс. грн; рентабельность  32,08%. 

Внедрение инновационных технологий позволит обеспечить прибыль 

гостиницы. 

 

Ключевые слова: инновации, гостинично-ресторанный бизнес, 

гостиница, электронные замки, система отслеживания столиков «Table 

Tracker». 

 

                                                           ABSTRACT 

 

      Master's degree project described on 139 pages of printed text; contains 50 

tables; Figures 4 and 6 sheets of drawings. 

Theoretical aspects of innovations in hotel and restaurant business are 

grounded: the essence of innovations in various fields of activity, their modern 

development tendencies is defined. 

The conceptual foundations of the hotel are determined, and its internal and 

external environment is analyzed. It is established that to implement the program 

of innovative development of the enterprise it is advisable to introduce innovations 

in the hotel and innovations in the hotel restaurant. 

The competitors of the hotel in the city of Zaporijya are analyzed. A list of 

additional services to be provided at the hotel has been determined. 



It is proposed to introduce two innovations: in the hotel - the establishment of 

a self-service terminal at check-in and check-out; in the restaurant - the system 

"Table Tracker". The costs of implementing these innovations have been 

calculated. 

It was found that to solve the question of the competitiveness of a «***» hotel 

on 280 places in the market of hotel services in Zaporijya, it is expedient to 

develop a long-term plan for its development using innovative developments at the 

first stage, which would allow it to have significant competitive advantages. 

The areas of the main groups of the hotel premises are calculated: reception-

vestibule, floor maintenance, consumer services, a residential group, a food 

division (restaurant and bars), cultural and recreational purposes, physical fitness, 

administrative and economic groups of premises. 

The characteristics of planning, architectural, engineering and technological 

solutions of the accommodation facility, its main parameters, taking into account 

technological and town-planning requirements, are formulated and justified. The 

location of the hotel has been determined and a plan for improvement has been 

developed. A management system for labor protection in the hotel has been built, 

responsible persons for safety and labor protection and their duties have been 

identified. The total area of the hotel (8435,80 m2) is calculated, its definite 

number of stores (6 floors). 

The number of hotel staff is calculated (135 people). The indicators of the 

hotel activity are determined  net profit - 31387,70 thousand UAH; profitability  

32,08%. The introduction of innovative technologies will ensure the profit of the 

hotel. 

 

Keywords: innovation, hotels and restaurants, hotel, electronic key, 

Table Tracker.  

 

 

 

 



Паспорт підприємства 

 

готель на 280 місць у місті Запоріжжя 

(засіб розміщення, місце розташування) 

 

     I. Будівельно-технічні показники   

1. Категорія готелю       «***» 

2. Кількість номерів        168 

3. Кількість місць    280 

4. Площа земельної ділянки   21000 м2 

5. Загальна площа будівлі   (в основі)  1405,97 м2 

II. Прогноз основних економічних показників на 

рік 

  

1. Доходи від операційної діяльності         97852,0 тис. грн. 

2. Поточні витрати   59574,32 тис. грн. 

3. Фінансовий результат  до оподаткування  38277,68 

 

тис. грн. 

4. Чистий прибуток  31387,70 тис. грн. 

5. Рентабельність діяльності   32,08 % 

6. Середньооблікова чисельність працівників  135 осіб 
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