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А Н О Т А Ц І Я  

 

Виноградов Я.В. Удосконалення системи інтегрованих маркетингових 

комунікацій підприємства.  

В кваліфікаційній роботі розглянуто систему маркетингових комунікацій та 

маркетингову діяльність підприємства, здійснено SWOT та PEST аналізи, 

розроблено рекомендації щодо вдосконалення організації системи інтегрованих 

маркетингових комунікацій підприємства «Кротон». З урахуванням специфіки 

діяльності підприємства «Кротон» та конкурентних умов запропоновано 

підтримувати та розвивати особисті контакти з технологами підприємств, 

підтримувати веб-сайт компанії та рекомендовано відновити сувенірну рекламу 

компанії.  

Ключові слова: маркетингова концепція управління підприємством, 

організація маркетингової діяльності підприємства, маркетингова комунікація, 

формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій, ефективність 

маркетингових комунікацій дослідження для розробки системи. 

 

 

 

SUMMARY 

 

Vinohradov Y.V. Improvement of enterprise integrated marketing 

communications systems. 

In the qualification work the system of marketing communications and marketing 

activity of the enterprise is considered, SWOT and PEST analyzes are carried out, the 

recommendations on perfection of the organization of the integrated marketing 

communication system of the Croton enterprise are developed. Given the specifics of 

Croton's activity and competitive conditions, it is proposed to maintain and develop 

personal contacts with the company's technologists, maintain the company's website and 

recommend resuming the company's souvenir advertising. 

Keywords: marketing concept of enterprise management, organization of 

marketing activity of enterprise, marketing communication, formation of system of 

integrated marketing communications, effectiveness of marketing communications 

research for system development. 
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