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РЕФЕРАТ

     Дипломна робота присвячена вирішенню актуального науково-

практичного завдання щодо формування ефективної стратегії розвитку з

врахуванням специфіки діяльності підприємства. В дослідженні визначені

теоретичні аспекти стратегії економічного розвитку підприємств по

авіаперевезенням пасажирів України в сучасних умовах господарювання;

проведено оцінювання стратегії розвитку пасажирського терміналу та

запропоновані напрями щодо удосконалення стратегії підприємства.

 Ключові слова : стратегія, стратегія економічного розвитку, авіаперевезення, 

пасажирський термінал, модель вибору стратегії розвитку.

    

     The diploma thesis is devoted to solving the actual scientific and practical

task of forming an effective development strategy taking into account the specific

activity of the enterprise. The study identifies the theoretical aspects of the strategy

of economic development of enterprises for passenger air transportation of Ukraine

in modern conditions of management; the strategy of development of the passenger

terminal was evaluated and directions for improvement of the enterprise strategy

were proposed.3

Keywords: strategy, economic development strategy, air transportation,

passenger terminal, model of development strategy choice.


