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                                                             АНОТАЦІЯ

 У роботі розглянуто теоретичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності
підприємств готельного господарства. Проведено аналіз діяльності готельного 
комплексу «Дністер»  в  конкурентному  середовищі.  За  допомогою  індексу  
споживчої задоволеності готельними послугами визначені конкурентні переваги 
та недоліки готельного підприємства.
  Обґрунтовані  шляхи  підвищення  конкурентоспроможності  готельного 
підприємства  (на прикладі  діяльності  готельного  комплексу  «Дністер»)  за  
рахунок впровадження маркетингових та процесних інновацій.

 Ключові  слова:  підприємства  готельного  господарства, 
конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкурентне середовище.
                                        
                                                  SUMMARY

   Formation of a system of competitive advantages of tourism enterprises
   In work theoretical aspects of maintenance of competitiveness of the enterprises of 
a hotel economy are considered. The activity of the hotel complex «Dnister» in a  
competitive environment is analyzed. 
  Using  the  index of  consumer  satisfaction  with  hotel  services,  the  competitive  
advantages and disadvantages of the hotel company were determined.The ways of  
increasing the competitiveness of the hotel enterprise (on the example of the
«Dnister»  hotel  complex)  are  justified  through the  introduction  of  marketing  and 
process innovations.

Keywords:  enterprises  of  hotel  industry,  competitiveness,  competitive  advantages, 
competitive environment.
                                                    


