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А Н О Т А Ц І Я 

 

Батраков І.О. Планування рекламної діяльності на підприємстві  

В роботі запропоновано шляхи удосконалення рекламної кампанії 

підприємства. Досліджено теоретичні аспекти управління маркетинговою 

діяльністю підприємства. Було надано загальну організаційну характеристику 

«Агенство з нерухомості «Квартал» та оцінено його фінансовий стан. Проведено 

аналіз управління маркетинговою діяльністю «Агенство з нерухомості «Квартал» та 

розроблено пропозиції щодо удосконалення цього процесу. Запропоновано 

удосконалення рекламної кампанії «Агенство з нерухомості «Квартал»  за рахунок 

організаційних заходів та мотивації персоналу. Обґрунтовано заходи, які 

дозволяють підвищити об’єми продажів «Агенство з нерухомості «Квартал». 
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S U M M A R Y 

 
Batrakov I Planning of advertising activity at the enterprise 

The paper proposes ways to improve the company's advertising campaign. 

Theoretical aspects of management of marketing activity of the enterprise are investigated. 

A general organizational characteristic of Tivey-Ukraine SE was presented and its 

financial condition assessed. An analysis of marketing activities management of SE 

“Tivey-Ukraine” has been carried out and proposals for improvement of this process have 

been developed. Improvement of the advertising campaign of Tivey-Ukraine SE due to 

organizational measures and staff motivation is proposed. Measures to increase the sales 

volume of SE “Tivey-Ukraine” are substantiated. 

Keywords: marketing, advertising campaign, marketing mix. 
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