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А Н О Т А Ц І Я * 

 

Федьора С.С. Маркетинговий комплекс підприємства та шляхи його вдо-

сконалення. 

В кваліфікаційній роботі розглянуто сутність, основні завдання та функції 

маркетингової діяльності та досліджено процесність маркетингового плануван-

ня, як одного з основних елементів маркетингової діяльності. Надано організа-

ційну характеристику та досліджено ринкові позиції підприємства, проведено 

аналіз показників господарської діяльності підприємства ТОВ «Технічні інже-

нерні системи», оцінено якість маркетингової політики підприємства та її недо-

ліки в сучасних реаліях ринку. Було розроблено заходи з диференціації 

товарної політики та визначити її економічну ефективність, розроблено моделі 

цінової поведінки ТОВ «Технічні інженерні системи» та визначено напрямки 

посилення рекламної діяльності із стимулювання збуту. 

Ключові слова: комплекс маркетингу, рекламна діяльність, стимулюван-

ня збуту, товарна політика, цінові зміни, аналіз ринку, маркетингове середови-

ще. 
 

 

 

 

SUMMARY 

 

Fed’ora S.S. Enterprise marketing complex and ways of its improvement. 

The qualification work considers the essence, main tasks and functions of 

marketing activity and investigates the process of marketing planning as one of the 

main elements of marketing activity. The organizational characteristics and the 

market positions of the enterprise have been given, the indicators of economic 

performance of the enterprise Technical Engineering Systems LLC have been 

analyzed, the quality of the enterprise marketing policy and its shortcomings in the 

modern market realities have been evaluated. Measures were taken to differentiate 

commodity policy and determine its cost-effectiveness, the price behavior models of 

Technical Engineering Systems LLC were developed, and directions for 

strengthening advertising activities for sales promotion were identified. 

Keywords: marketing complex, advertising activity, sales promotion, 

commodity policy, price changes, market analysis, marketing environment. 
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