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РЕФЕРАТ

На дипломну роботу Гребенкіної Анастасії Сергіївни
«Управління Інтернет маркетинговими комунікаціями в туризмі»

У дипломній роботі було розглянуто управління Інтернет маркетинговими 
комунікаціями в туризмі на прикладі конкретного туристичного агентства 
«Друзі». Визначено роль та ефективність використання маркетингових 
комунікацій на туристичному агентстві. Зроблений детальний аналіз
фінансової та господарської діяльності туристичного підприємства. Також 
розглянуто роль Інтернет маркетингових комунікацій на туристичному 
підприємстві. Роль маркетингових комунікацій в роботі туристичних агентств 
становлять методи і засоби формування та управління маркетингом, що 
дозволяє залучати нових туристів.

Актуальність дослідження полягає в тому, що на даний момент
нестабільна ринкова ситуація в світі , сезонні коливання попиту на туристичні
послуги, посилення конкуренції, економічна та політична нестабільність
призводить до виникнення кризових явищ на туристичних підприємствах, що
передбачає складність управління маркетинговими комунікаціями. За таких
умов розвитку ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності
туристичних підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках
являється дієва система Інтернет маркетингових комунікацій.

Предметом дослідження є пропозиції щодо формування найбільш дієвої
системи управління Інтернет маркетинговими комунікаціями.

Об’єктом дипломної роботи є маркетингова комунікаційна політика та
Інтернет як засіб просування продукту на туристичному підприємстві «Друзі».

Мета дипломної роботи - являється обґрунтування сутності процесу
управління системою Інтернет маркетинговими комунікаціями у сфері туризму,
розробка та запровадження комплексу теоретичних та практичних засобів,
спрямованих на покращення та удосконалення комунікаційної діяльності
туристичного підприємства. Для досягнення мети було вирішено такі завдання:
уточнити сутність та зміст термінів «комунікація» та «Інтернет маркетингова
комунікація» як об’єктів управлінського впливу;

визначити найбільш оптимальні модель комунікаційного процесу, 
придатну для побудови системи управління Інтернет маркетинговими 
комунікаціями;

виявити особливості управління Інтернет маркетингової комунікації на
туристичному підприємстві;

провести комплексне дослідження ефективності застосування системи
Інтернет маркетингових комунікацій в господарській на фінансовій діяльності
туристичного підприємства;

розробити методологічні та методичні підходи щодо формування та
удосконалення системи управління Інтернет маркетинговими комунікаціями
туристичних підприємств на сучасному етапі.

У процесі написання дипломної роботи були використані такі методи
дослідження: аналіз, синтез, комплексний метод, порівняння, узагальнення,



конкретизація, дедукція, індукція, аналогія.
У першому розділі на основі аналізу, конкретизації та порівняння було

розкрито: теоретико-методологічні основи, туристичній індустрії, вплив
Інтернет маркетингових комунікацій на туристичні підприємства, використання 
Інтернет-ресурсів в туризмі. На основі проведеного дослідження було зроблено
узагальнення результатів використання Інтернет маркетингових комунікацій в 
туризмі.

У другому розділі на основі синтезу та детального економічного аналізу
середовища і роботи туристичної фірми ФОП «Друзі» було виявлено основні
недоліки у автоматизації фірми. Також на основі фінансової звітності було
зроблено аналізування та узагальнення фінансових результатів туристичної
фірми за 3 роки. Зазначено, що туристичне агентство ФОП «Друзі»
знаходиться на належному фінансовому рівні. Також доведено, що туристичне
агентство має абсолютний тип фінансової стійкості, що свідчить про стабільну
роботу та високий рівень ефективності підприємства.

У третьому розділі було проаналізовано роботу фірми та запропоновано
шляхи заходів щодо вдосконалення та якості роботи підприємства за допомогою
управління Інтернет маркетинговими комунікація в діяльності туристичного 
агентства ФОП «Друзі» і приведений економічний ефект від їх впровадження. 
За допомогою комплексного підходу було виявлено що використання 
маркетингових комунікацій, залучення нових вітчизняних та іноземних 
партнерів сприяє підвищенню ефективності роботи будь-якого туристичного 
підприємства. Також, необхідно підкреслити, що комплексний підхід в 
управлінні туристичним підприємством дуже потрібний.

Головними науковими і практичними результатами дипломної роботи є:
підвищення продуктивності праці менеджерів виняток виконання
рутинних операцій, збільшення обсягів продажів; оперативне управління 
туристичним продуктом і історією взаємин із клієнтами; підвищення якості 
комунікативного обслуговування туристів; чітка регламентація документообігу
турфірми, взаємодії з туроператорами, туристами; підвищення оперативності 
реагування на зміну ринку туризму; посилення контролю за фінансовою та 
господарською діяльністю турфірми; зниження витрат на зв'язок, інтернет, 
виробництво друкованої продукції; створення стандартів обміну інформацією 
між учасниками ту ринку; впровадження нових Інтернет маркетингових 
комунікацій.

Структура й обсяг дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел із 90 наймменувань і додатків.



ABSTRACT OF THE DIPLOMA

«Management of Internet Marketing Communications in Tourism»
By Grebenkina Anastasiya Sergeevna

In the thesis the management of Internet marketing communications in tourism
was considered on the example of a particular travel agency «Friends». The role and
effectiveness of using marketing communications at a travel agency has been
determined. Detailed analysis of financial and economic activity of the tourist
enterprise is made. The role of Internet marketing communications at a tourist
enterprise is also considered. The role of marketing communications in the work of
travel agencies is the methods and means of marketing formation and management,
which allows attracting new tourists.

The relevance of the study is that the currently unstable situation in the world
market, seasonal fluctuations in demand for tourist services, increased competition,
economic and political instability leads to a crisis in the tourist business, which
involves managing the complexity of marketing communications. Under such
conditions, the development of an effective Internet marketing communications
system is a key factor in ensuring the competitiveness of tourism enterprises both in
the domestic and foreign markets.

The subject of the study is the proposal for the formation of the most effective
management system for Internet marketing communications.

The object of the thesis is the marketing communication policy and the Internet
as a means of promoting the product at the tourist enterprise FOP«Friends».

The aim of the thesis is the essence of justification process management system 
for internet marketing communications in tourism, development and implementation 
of complex theoretical and practical tools to improve communication activities and
improve the tourism business. To achieve the goal, the following tasks were solved:

clarify the essence and content of the terms «communication» and «Internet
marketing communication» as objects of managerial influence;

 to determine the most optimal model of communication process, suitable for 
construction for building an Internet management system by marketing 
communications; 
to identify features of the management of Internet marketing communications at a 
tourist enterprise;

to conduct a comprehensive study of the effectiveness of the use of the Internet
marketing communications system in the economic activity of the tourism enterprise;

to develop methodological and methodical approaches to the formation and
improvement of the Internet management system by marketing communications of
tourist enterprises at the present stage.

In the process of writing the thesis, the following research methods were used:
analysis, synthesis, complex method, comparison, generalization, concretization,
deduction, induction, analogy.

The first section based on the analysis, specification and comparison disclosed:
theoretical and methodological foundations, marketing communication in the tourism



industry, the impact of marketing communications on the Internet travel company,
the use of Internet resources in tourism. On the basis of this research, a generalization
of the results of the use of Internet marketing communications in tourism was made.
In the second chapter, based on the synthesis and detailed economic analysis
of the environment and the work of the travel company FOP «Friends» revealed the
main shortcomings in the automation of the company. Also, on the basis of financial
statements, the analysis and synthesis of financial results of a travel company for 3
years was made. It is noted that the travel agency FOP «Friends» is at an appropriate
financial level. It is also proved that the travel agency has an absolute type of
financial stability, which indicates stable work and a high level of efficiency of the
company.

The third section analyzed the work of the firm and proposed ways to improve
and improve the quality of the company through the management of Internet
marketing communications in the activities of travel agency FOP «Friends» and
reduced the economic effect of their implementation. Through the integrated
approach, it was discovered that the use of marketing communications, the attraction
of new domestic and foreign partners contributes to improving the efficiency of any
tourism company. Also, it should be emphasized that a comprehensive approach to
the management of tourism is very necessary.

The main scientific and practical results of the thesis are: 
increase of productivity of managers exception of routine operations, increase 

of sales volumes; 
operational management of tourist product and history of customer 

relationship;
improving the quality of communication services for tourists;

clear regulation of travel documents by travel agencies, cooperation with tour
operators, tourists;

increasing the responsiveness to the change of the tourism market;
strengthening control over financial and economic activities of travel agencies;
the possibility of a comprehensive analysis of the indicators of travel agencies;
reducing the cost of communication, the Internet, production of printed
products;

creation of standards for information exchange between the participants of the
tourist market;

the introduction of new Internet marketing communications in the
management of a travel company.

Structure and volume of thesis. The work consists of an introduction, three
chapters, conclusions, a list of used sources of 90 namings and applications.


