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РЕФЕРАТ

Даценко АА. А. Реалізація комплексу маркетингу на підприємстві: стан
та шляхи вдосконалення. Рукопис. Випускна робота на здобуття освітнього
ступеня «бакалавр» за спеціальністю 075 – «Маркетинг». Кременчуцький

національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р. 
Об'єктом дослідження є застосування комплексу маркетингу у діяльності 

підприємства. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних
методів вивчення комплексу маркетингу. Мета роботи – з’ясування теоретичних 

положень, аналіз фактичних даних та розробка рекомендацій щодо 
удосконалення комплексу маркетингу підприємства на ринку металопрокату.

У роботі: визначено сутність комплексу маркетингу у сучасній теорії і
практиці;виявлено специфіку діяльності посередницького підприємства;

визначено особливості комплексу маркетингу підприємства; надано
характеристику діяльності підприємства на ринку металопрокату; здійснено

оцінку маркетингового середовища підприємства;проведено аналіз комплексу
маркетингу підприємства;надано рекомендації щодо удосконалення товарної та 

цінової політик підприємства;розроблено рекомендації щодо покращення 
збутової та комунікаційної політик підприємства. Структура дипломної роботи 
складається з трьох розділів, в яких 8 підрозділів, а також вступу, висновків та 

списку використаних джерел. Обсяг роботи 90 сторінок. Запровадження 
рекомендацій та результатів дослідження цієї роботи принесуть ТОВ «Альфа-
Метал-Компані» економічний ефект у вигляді прибутку, збільшення попиту на 
продукцію, що реалізується, розширення її  діяльності.                                      
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