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У роботі розглянуті визначено теоретичні основи розвитку туристичних послуг 
в умовах глобалізаційних процесів, досліджено господарську діяльність туристичної 
агенції «SEA-TRAVEL», проаналізовано конкурентний стан підприємства, на підставі 
чого розроблено рекомендації щодо просування туристичних послуг «SEA-TRAVEL» 
у соціальних мережах. Проаналізовано конкурентне середовище туристичної агенції 
«SEA-Travel»  та  визначено  головних  його  конкурентів.  Після  виявлення  слабких 
сторін діяльності аналізуємого туристичного підприємства були запропоновані заходи 
щодо  підвищення  рівня  конкурентоспроможності  просування  його  туристичного 
продукту.

Ключові  слова: туристичні  послуги,  глобалізація,  організаційно-економічні 

умови, просування туристичного продукту.

The article analyzes the theoretical basis of the development of tourist services in the 
context of globalization processes, studies the economic activity of the travel agency "SEA-
TRAVEL",  analyzes  the  competitive  state  of  the  enterprise,  based  on  which  the 
recommendations for promotion of travel services "SEA-TRAVEL" in social networks have 
been  developed.  The  competitive  environment  of  the  travel  agency  "SEA-Travel"  was 
analyzed and its main competitors were determined. After identifying the weaknesses of the 
analytical tourism enterprise, measures were proposed to raise the level of competitiveness 
of the promotion of its tourist product.

Key words: tourist services, globalization, organizational and economic conditions, 
promotion of tourist product.


