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АНОТАЦІЯ 

 

Безницька О.С. Удосконалення маркетингової діяльності 

підприємства на ринку туристичних послуг (на матеріалах ТОВ 

«АРТревел.кс»).  

Кваліфікаційна робота магістра присвячена дослідженню теоретико-

методичних та практичних аспектів удосконалення маркетингової діяльності 

на туристичному підприємстві. Розглянуто теоретико-методичні аспекти 

дослідження маркетингової діяльності. Здійснено оцінку ефективності 

маркетингової діяльності на ТОВ «АРТревел.кс». Надано практичні 

рекомендації щодо удосконалення маркетингової діяльності на 

досліджуваному підприємстві. 

 Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, ринок туристичних 

послуг, туристичне підприємство, удосконалення.  

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Beznytska O.S. Improvement of the enterprise marketing activity in the 

market of tourism services (on the materials of the LLC «ARTrevel.ks»). 

 The master's qualification work is devoted to the study of theoretical, 

methodological and practical aspects of improving marketing activity in a tourist 

enterprise. Theoretical and methodological aspects of marketing activity research 

are considered. The effectiveness of marketing activity at LLC "ARTrevel.ks" is 

carried out. Practical recommendations on improving marketing activity at the 

studied enterprise are given. 

 Key words: marketing, marketing activities, tourist services market, tourism 

enterprise, improvements 

 

. 
 



5 

ЗМІСТ  

 

 

ВСТУП 6 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

9 

1.1. Сутність маркетингової діяльності та основні етапи її реалізації 9 

1.2. Особливості маркетингової діяльності на ринку туристичних 

послуг 
22 

1.3. Маркетингове управління діяльністю туристичних підприємств 29 

Висновки до розділу 1 38 

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА СТАНУ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ «АРТРЕВЕЛ.КС» 
40 

2.1. Аналіз кон’юнктури туристичного ринку України 40 

2.2. Загальна характеристика діяльності ТОВ «АРТревел.кс» 48 

2.3. Оцінка комплексу маркетингу туристичного підприємства з 

використанням ПЕОМ 
56 

Висновки до розділу 2 65 

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО 

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТОВ «АРТРЕВЕЛ.КС» 

67 

3.1. Формування маркетингової стратегії туристичного підприємства 67 

3.2. Рекомендації щодо удосконалення маркетингової комунікаційної 

політики ТОВ «АРТревел.кс» 
76 

3.3. Визначення ефективності реалізації запропонованих заходів 82 

Висновки до розділу 3 84 

СПЕЦЧАСТИНА: ОХОРОНА ПРАЦІ 86 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 93 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96 

 

 


	Пояснювальна записка
	З А В Д А Н Н Я
	НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА СТУДЕНТУ
	КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН



