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А Н О Т А Ц І Я 

 

Ванжа І.Г. Реклама в системі комунікаційної діяльності підприємства 

і шляхи її вдосконалення. 

 В кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні засади 

дослідження рекламної кампанії підприємтсва, здійснено аналіз 

маркетингового середовища ТОВ «Фармпостач», розроблено рекомендації 

щодо напрямків удосконалення системи комунікаційної діяльності 

підприємства. У процесі роботи зроблено висновки та пропозиції щодо 

удосконалення комунікаційної політики компанії. Результати розробок можуть 

бути використані в практичній маркетинговій діяльності. 

Ключові слова: рекламна кампанія, комунікаційна політика, 

комунікаційна діяльність, реклама. 

 

SUMMARY 

 

Vanzha I.G. Advertising in the communication system of the enterprise 

and ways to improve it. 

In master’s thesis is devoted to the theoretical-methodological basis of the 

study of the product mix of THE CROPS were reviewed, an analysis of the marketing 

environment of the company was made, recommendations were developed to 

improve the formation of the product mix of THE CROPS. In the process, 

conclusions and suggestions were made on the formation of a rational structure of the 

company's product mix. Development results can be used in practical marketing 

activities. 

In master’s thesis is devoted to the theoretical-methodological basis of the  

study of the advertising campaign of the enterprise were considered, the marketing 

environment of Pharmpostach was analyzed, the recommendations on directions of 

improvement of the system of communication activity of the enterprise were 

developed. In the process, conclusions and suggestions were made  on improving the 

company's communication policy. Development results can be used in practical 

marketing activities. 

Keywords: product assortment, assortment policy, marketing environment, 

efficiency. 
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