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АНОТАЦІЯ

до випускної роботи Галбург І. Г.
на тему: «Маркетингові дослідження брендів кави на ринку України»
Актуальність теми визначається певними проблемами на ринку кави.
Адже на ринку продуктів харчування є багато торгових марок і кожна включає в 
себе широкий асортимент продукції. В таких умовах споживачу важко 
визначитись з вибором товару. Кожен підприємець намагається рекламувати 
свій товар як найкращий, але споживач не знає, який обрати товар через те, що є 
багато рекламних роликів, бігбордів і т.д. Саме тому споживачу важко 
зрозуміти, що товар є якісним, смачним, корисним.
Мета та завдання дослідження. Метою роботи є маркетингові дослідження 
брендів кави на ринку України. Завданнями дослідження стало наступне:
розглянуто призначення та сутність маркетингового дослідження; визначено 
напрями та етапізацію маркетингових досліджень; досліджено особливості 
маркетингових досліджень бренду; здійснено якісну характеристику кави;
проаналізовано український ринок кави та кавових продуктів; оцінено ТОП-
бренди кави на ринку України; розроблено портрет споживача з урахуванням 
брендів; запропоновано застосування вірусних методів щодо просування
бренду кави. Об’єктом дослідження є процес розробки маркетингових 
досліджень брендів. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та 
прикладні аспекти маркетингових досліджень брендів кави на ринку України.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у процесі написання 
дипломної роботи використано загальнонаукові та прикладні методи: 
математичної статистики для аналізу даних, які були виявлені в ході 
дослідження, метод порівняння – для співставлення даних отриманих під час
аналізу ситуації по країні, по окремим регіонам статистичний аналіз для
вивчення, групування та оцінки отриманих результатів опитування, графічний 
метод – для наочного зображення таблиць та схем, метод групової роботи, а 
саме тренінг, для обговорення ситуації, що склалася, а також проведення 
конференції з виявлення проблем. Практичне значення одержаних результатів 
полягає у маркетинговому дослідженні брендів кави українського ринку. 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів основної 
частини, висновків, списку використаних джерел і додатку. Обсяг роботи 
становить 82 сторінки, що включає 10 таблиць, 17 рисунків; список 
використаних джерел нараховує 39 найменувань.                                           
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