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АНОТАЦІЯ

«Удосконалення діяльності туристичного підприємства в умовах
конкурентної економіки»

     У роботі досліджено теоретичні основи функціонування туристичних
підприємств; узагальнено основні методологічні засади конкурентної  
економіки; розглянуто науково-методичні підходи до оцінювання діяльності
туристичних  підприємств особливості становленняв  умовах  конкурентної  
економіки;  виявлено туристичної сфери та її конкурентоспроможністі  в  
Україні;  проаналізовано  напрями  туристичної діяльності  підприємства;  
визначено  конкурентний  статус  компанії  в  Україні;виявлено ресурсне  
забезпечення конкурентоспроможності туристичного підприємства;  
спрогнозувано  стан  туристичного  підприємства  в  умовах конкурентної  
економіки;  визначено  стратегічні  цілі  поліпшення  діяльності туристичного  
підприємства  в  умовах  конкурентної  економіки;  визначено туристичну  
привабливість  території,  на  якій  розташовано  підприємство;розрахувано 
економічний ефект від організації нового туру; оптимізовано рекламні витрати 
для туристичного підприємства.

Ключові слова: туристичне підприємство, конкурентна економіка,
конкурентоспроможність, зовнішні чинники, територіальна привабливість,
економічний аналіз.

SUMMARY

"Improvement of tourism enterprise activity in a competitive economy"
        The theoretical bases of functioning of tourist enterprises are investigated in
     the work; general methodological principles of a competitive economy are
generalized; scientific and methodical approaches to the evaluation of the activity of
tourism enterprises in the conditions of a competitive economy are considered; the
features of the formation of the tourist sphere and its competitiveness in Ukraine are
revealed; the directions of tourist activity of the enterprise are analyzed; defined the
company's competitive status in Ukraine; the resourcefulness of the tourist enterprise
competitiveness was revealed; the condition of the tourist enterprise in a competitive
economy is predicted; Strategic goals of improvement of the tourism enterprise
activity in the conditions of a competitive economy are defined; the tourist
attractiveness of the territory in which the enterprise is located; the economic effect
of organizing a new tour is calculated; advertising costs for a tourist enterprise are
optimized.
      Key words: tourism enterprise, competitive economy, competitiveness,
external factors, territorial attractiveness, economic analysis.


