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РЕФЕРАТ 
  У дипломній роботі вирішено наукове завдання обгрунтування
методичних підходів та практичних рекомендацій щодо удосконалення
механізму управління розвитком малих підприємств сфери туризму. 
Досліджено місце малих підприємств в українській економіці; визначено 
сутність розвитку малих підприємств; узагальнено досвід регулювання та 
підтримки малого підприємництва в Україні та за кордоном; удосконалено 
механізм управління забезпеченням сталого розвитку малих підприємств сфери 
туризму; виявлено та проаналізовано внутрішні складові, що забезпечують 
сталий розвиток малих туристичних підприємств; обґрунтовано необхідність 
впровадження концепції сталого розвитку туризму в діяльність малих 
підприємств; розкрито засоби управління малим туристичним підприємством 
через складові сталості розвитку.

Ключові слова: малий бізнес, мале підприємництво, мале підприємство,
управління розвитком, туристичне підприємство, життєвий цикл, системний
підхід, організаційно-економічний механізм, стратегія.

In the thesis work objectives agreed scientific substantiation of methodical
approaches and practical recommendations on the improved management of the
development of small businesses in tourism. Researched place small businesses in the
Ukrainian economy; the essence of small enterprises; The experience of regulation 
and support of small business in Ukraine and abroad; improved control mechanism 
for sustainable development of small businesses in tourism; detected and analyzed 
internal components that ensure the sustainable development of small tourism 
enterprises; the necessity of introducing the concept of sustainable tourism in the 
activities of small enterprises; exposed controls a small tourist enterprises through 
components of sustainability.

Keywords: small business, small business, small business, management
development, business travel, life cycle, systematic approach, organizational and
economic mechanism, strategy.
  


