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АННОТАЦИЯ 
 

Объём дипломной работы составляет 54 страницы, работа включает 5 
иллюстраций, 2 таблицы, 3 приложения. В ходе написания работы было 
использовано 50 источников. 

Перечень ключевых слов: МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, 
ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, 
ТУРИСТСКИЙ РЫНОК, МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА. 

Объектом исследования является рынок компаний-турагентов, основным 
направлением деятельности которых выступает пляжный отдых.  

Предмет исследования – внутренние ресурсы организации и возможности 
их более эффективного использования в условиях высоко конкурентной среды. 

Целью дипломной работы выступает оценка эффективности 
маркетинговой стратегии ООО «Инклюзив Трэвел».  

В работе использованы общенаучные методы исследования: обобщение, 
анализ, синтез, сравнение. Также применялись инструменты стратегического 
менеджмента. Оценка эффективности управленческого решения проводилась 
при помощи факторного анализа. 

Для реализации поставленной цели рассмотрена эволюция теоретических 
основ маркетинговых стратегий  туристических предприятий и современные  
тенденции развития маркетинга в туризме, определены основные условия и 
принципы маркетинга туристических предприятий, выделены отличительные 
особенности маркетинга туристической индустрии, изучены системы оценки 
маркетинговой стратегии, проведён внутренний и внешний анализ 
маркетинговой среды ООО «Инклюзив Трэвел» и разработаны меры по 
улучшению маркетинговой стратегии ООО «Инклюзив Трэвел». 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в возможности 
использования разработанных рекомендаций по повышению эффективности 
маркетинговой стратегии в целях более полного использования потенциала 
компании и укрепления ее конкурентных позиций на рынке. 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

АНАТАЦЫЯ 
 

Аб'ём дыпломнай працы складае 54 старонак, праца ўключае 5 
ілюстрацый, 2 табліцы, 3 дадаткi. Падчас напісання працы былі выкарыстаны 
50 крыніц. 

Пералік ключавых слоў: МАРКЕТЫНГАВАЯ СТРАТЭГІЯ, ТУРЫСЦКI 
ПРАДУКТ, КАНАКУРЭНТНЫЯ ПЕРАВАГI, ТУРЫСЦКI РЫНАК, ФАКТАРЫ 
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦI, МАРКЕТЫНГАВАЕ АСЯРОДДЗЕ 

 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца рынак прадпрыемстващ-турагентаў, 

авноўным напрамкам дзейнасці якіх з’яўляецца пляжны адпачынак. 
Прадмет даследвання –– унутраныя рэсурсы арганізацыі і магчымасці іх 

эфектыўнага выкарыстання ва ўмовая высока канкурэнтнага асяроддзя.  
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца ацэнка эфектыўнасці маркетынгавай 

стратэгіі ТАА «Інклюзіў Трэвэл».  
У ходзе даследавання былі выкарыстаны агульнанавуковыя метады: 

абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне. Выкарыстоўваліся інструменты 
стратэгічнага менеджменту. Ацэнка эфектыўнасці кіраўнічага рашэння 
праводзілася пры  дапамозе  фактарнага  аналізу. 

Для рэалізацыі пастаўленай мэты разгледжана эвалюцыя тэарэтычных 
асноў маркетынгавых стратэгій турыстычных прадпрыемстваў і сучасныя 
тэндэнцыі развіцця маркетынга ў турызме, вызначаны асноўныя ўмовы і 
прынцыпы маркетынга турыстычных прадпрыемстваў, выдзеленыя 
вызначальныя асаблівасці маркетынга турыстычных прадпрыемстваў, 
вывучаныя сістэмы ацэнкі маркетынгавай стратэгіі, праведзены знешні і 
ўнутраны аналіз маркетынгавага асяроддзя ТАА «Інклюзіў Трэвэл» і 
распрацаваныя мерапрыемствы ў мэтах паляпшэння маркетынгавай стратэгіі 
«Інклюзіў Трэвэл». 

Выкарыстаныя матэрыялы і рэзультаты дыпломнай працы з’яўляюцца 
праўдзівымі. Праца выкананая самастойна. 

Практычная значнасць дыпломнай працы складаецца ў магчымасці 
выкарыстання рэкамендацый па паляпшэнні эфектыўнасці маркетынгавай 
стратэгіі ў мэтах больш поўнага выкарыстання патэнцыалу кампаніі і 
ўзмацнення яе канкурэнтных пазіцый на рынку. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
ANNOTATION 

 
The thesis consists of 54 pages and includes 5 illustrations, 2 tables, 3 

applications. Working on the thesis demanded the use of 50 sources. 
Key words: MARKETING STRATEGY, TOURISM PRODUCT, 

COMPETITIVE ADVANTAGES, TOURISM MARKET, MARKETING 
ENVIRONMENT. 

The object of the research is the market of tour agents which specializein 
beach-related rest.  

The subject of the research is in-house resources of the organization and 
opportunities to use them more effectively in terms of fierce competition. 

The objective of the thesis is the evaluation of the marketing strategy 
effectiveness of the company «Inclusive Travel».  

The following research methods were applied: generalization, analysis, 
synthesis, comparison. The methods of strategic management were also used. The 
management decision effectiveness evaluation was researched by means of factor 
analysis. 

In order to accomplish the objective, the marketing theoretical bases evolution 
was described with the emphasis on the modern trends in tourism development. The 
main principles of tourism marketing were determined with underlining of distinctive 
features and peculiarities for the industry of tourism. Besides, the consideration was 
given to the systems of marketing strategy evaluation. On carrying out the internal 
and external analysis the recommendations aimed at improving the marketing 
strategy were given. 

The used materials and results are reliable. The work is self-written. 
The practical significance of the thesis lies in the possibility of using the 

presented method for improving the marketing strategy in order to use the potential 
more strengthening of its market position. 

 


