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АНОТАЦІЯ

     Формування стратегії розвитку туристичного підприємства
      Досліджено теоритичні засади формування стратегії розвитку туристичного
підприємства Визначено поняття стратегіі розвитку на підприємстві 
тадосліджено типи стратегій розвитку у туризмі.
 Обґрунтовано, що стратегічне управління розвитком туризму –це постійний 
динамічний процес, метою якого є забезпечення реалізації цілей розвитку 
галузі туризму на місцевому, регіональному та національному рівнях в умовах 
нестабільного та динамічного середовища з використанням та нарощенням 
існуючого туристичного потенціалу у довгостроковій перспективі. 
Удосконалено підхід до розроблення стратегій розвитку в туризмі, який 
базується на ієрархічному принципі формування стратегій.

Ключові слова: формування, туристична галузь, туристичне підприємство, 
стратегія.

                                                     SUMMARY

      Кuropyatnik Artem Olegovich
     Formation of the strategy of tourism enterprise development
     Theoretic principles of forming the strategy of development of the tourist 
enterprise have been determined. 
     The concept of the development strategy at the enterprise is defined and the types 
of development strategies in tourism are explored. It is substantiated that strategic 
management of tourism development is a permanent dynamic process aimed at 
ensuring the realization of the goals of development of the tourism industry at local, 
regional and national level. levels in an unstable and dynamic environment, with the 
use and expansion of existing tourism potential in the long-term trends the. An 
approach to development of tourism development strategies based on the hierarchical 
principle of strategy formation has been improved.

  Key words: formation, tourism industry, tourism enterprise, strategy.


