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РЕФЕРАТ

на магістерську роботу Петруся Артура Овакимовича
« Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств

готельного господарства»
Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків,

списку використаної літератури. Містить 10 таблиць, 17 рисунків. Обсяг
основного тексту становить 123 сторінки.
Об’єкт дослідження: процес управління розвитком підприємств готельного 
господарства.

Предмет дослідження: теоретико-методичні та прикладні засади
удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком
підприємств готельного господарства.

Мета магістерської роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних і
методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення
організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств
готельного господарства.

Відповідно до даної мети основними завданнями магістерської роботи є:
узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності та видових проявів
розвитку підприємства як економічної категорії; визначити сутність, види та
складові механізму управління розвитком підприємства; розглянути 
особливості й умови удосконалення організаційно-економічного механізму 
управління розвитком підприємств готельного господарства України; провести 
моніторинг стану розвитку підприємств готельного господарства України; 
здійснити оцінку стану розвитку підприємств готельного господарства 
Полтавського регіону; дослідити складові організаційно-економічного
механізму управління розвитком підприємств готельного господарства у
контексті підвищення рівня якості готельних послуг; розробити заходи щодо
удосконалення кадрової складової організаційно-економічного механізму
управління розвитком підприємств готельного господарства.

У процесі написання магістерської роботи використовувалися такі методи
дослідження: аналіз, синтез, порівняння, аналогія, абстрагування, узагальнення,
конкретизація, класифікація, економетричне моделювання. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: організаційно-економічний механізм, підприємства
готельного господарства, фінансова стійкість, якість готельних послуг, атестація
персоналу.



SUMMARY

Petrus Arthur Ovakimovich
Organizational and economic mechanism for managing the development of 

hospitality enterprises. 
In the master's work, the essence of the concept of “organizational and 

economic management mechanism” is investigated. The development of hospitality 
enterprises in Ukraine and the Poltava region was monitored based on the fact that the 
region's membership in a certain economic region determines the nature of the 
tourism industry, and therefore the specifics of the formation of the hotel industry, in 
particular the types and types of hotels and other accommodation facilities. The 
indicators of the financial condition of the hotel industry are analyzed. The indicators 
of the financial condition of the hotel industry of the Poltava region are analyzed, it is 
established that in general they are financially stable due to internal investments. 
Measures are proposed to improve the personnel component o f the organizational 
and economic mechanism for managing the development o f hospitality enterprises 
on the basis of further development of methodological approaches to managing 
professional development of personnel.

Key words: organizational and economic mechanism, hotel industry 
enterprises, financial stability, quality of hotel services, personnel certification.

Ivahno Vladimir Olegovich
"Substantiation of the prospects for cooperation in the field of tourism between 

Ukraine and the EU" Outlined the problematic issues of determining the role and 
place of the tourist industry in the economy of countries and regions; substantiated 
the prospects of Ukraine's cooperation with the EU in this field. Given the 
recommendations on using the experience of EU programs aimed at development of 



tourist activity of regions and the country as a whole; offered the ways of improving 
the national tourist product and increasing the tourist flow to Ukraine, taking into 
account the peculiarities of the preferences of consumers from European countries. 
Analyzed the main financial and economic indicators of the travel agency
"Romantic-Travel"; Conducted an estimation of the use of tourist potential of the 
regions of Ukraine.

Key words: EU tourism development program, national tourist product, 
Ukraine's cooperation with
the EU.


