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АНОТАЦІЯ 

 

Карп С.С. Маркетингова діяльність підприємства і шляхи її 

вдосконалення 

В кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи 

організації контролю маркетингової діяльності і шляхи її вдосконалення, 

здійснено маркетинговий аналіз та маркетинговий аудит діяльності 

підприємства «Вілюта». З урахуванням специфіки продукції підприємства 

«Вілюта» та конкурентних умов запропоновано вдосконалення товарної моделі 

організації відділу маркетингу, Інтернет комерції підприємства та робота з 

накопиченою клієнтською базою, що надасть фінансовий стимул для розвитку 

та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства «Вілюта» на 

ринку. 

Ключові слова: маркетингова діяльність, комплекс маркетингу, 

маркетинговий аудит, Інтернет просування. 

 

SUMMARY 

 

Karp S.S.  Organization and control of the enterprise marketing activities 

In master’s thesis the theoretical and methodological basis for the organization 

and control of the marketing of the company, carried out market analysis and 

marketing audit of the company, to develop recommendations for improving the 

organization of marketing activities of the company "Viluta". Given the nature of 

production enterprise "Viluta" and suggested the introduction of competition 

commodity model organization of marketing, it is recommended to improve the 

product model of organization of marketing department, Internet commerce of the 

enterprise and work with the accumulated customer base which will increase the 

competitiveness of enterprises "Viluta" in the market. 

Keywords: marketing activities, marketing complex, marketing audit, online 

promotion.  
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