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Метою  магістерської  роботи  є  обґрунтування  теоретичних  аспектів,

розробка методичних основ та інструментарію оцінки конкурентоспроможності

туристських підприємств в умовах ринкової економіки.

Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені наступні задачі:

визначено  сутність  таких  понять  як  «конкуренція»  та

конкурентоспроможність;

проаналізовано сучасні  підходи до визначення конкурентоспроможності

туристичних підприємств;

узагальнено  основні  підходи  щодо  методів  оцінки

конкурентоспроможності туристичних підприємств;

охарактеризована  господарська,  фінансова  та  оперативна  діяльність

підприємства «SEA-Travel»;

оцінено конкурентні переваги туристичної фірми «SEA-Travel»;

удосконалено  методику  оцінки  конкурентоспроможності  туристичних

підприємств;

надано  рекомендації  щодо  обрання  стратегії  діяльності  туристичного

підприємства «SEA-Travel»;

визначено підходи до комплексної оцінки ефективності  функціонування

туристичного підприємства.

Об’єктом  дослідження  виступала  проблема  конкурентоспроможності

підприємств туристичної галузі. 

Предметом  дослідження  були  теоретичні,  методологічні  та  практичні

питання  визначення  конкурентоспроможності  підприємств  на  ринку

туристичних послуг.

Методи  дослідження  –  внутрішній  і  зовнішній  аналіз,  вертикальний  і

горизонтальний аналіз,  загальнонаукові  методи дослідження (метод пізнання,

логічний, формально-логічний).

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  конкурентні  переваги,  система,  туристичне

підприємство.
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