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Дипломна  робота  присвячена  вирішенню  актуального  науково-

практичного  завдання  щодо  ефективного  використання  інформаційних 

технологій  в  маркетинговій  діяльності  торгівельного  підприємства.  В 

дослідженні розглянуто сутність маркетингу та існуючі інформаційні технології 

в  маркетингу  торгівельного  підприємства.  На  основі  аналізу  діяльності 

торговельного  підприємства  окреслені  можливості  подальшого  розвитку 

інформаційних технологій в маркетингову діяльність підприємства роздрібної 

торгівлі.

Ключові слова :  маркетинг,  торгівля,  роздрібна  торгівля,  інформаційні 

технології, бюджетування, диверсифікації портфеля товарів.

The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and practical task of 

effective use of information technologies in the marketing activities of a commercial 

enterprise. The research considers the essence of marketing and existing information 

technologies in the marketing of a trading company. On the basis of the analysis of 

the  activity  of  the  trading  company,  the  possibilities  of  further  development  of 

information  technologies  in  the  marketing  activities  of  the  retail  enterprise  are 

outlined.
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