
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ 

ПОЯСНЮВАЛЬНАЗАПИСКА 
до випускної роботи 

            на тему: «Маркетингова діяльність мережі роздрібної торгівлі
                                       побутовими електротоварами»

                                Виконала: студентка 4 курсу,
           групи МК-15-1з 

                                      ступінь вищої освіти «Бакалавр»
                 напрям підготовки   

                        6.030507 – «Маркетинг»
             Куроп’ятник М. Г.

                   Керівник: Кратт О. А.
                              Рецензент: Дружиніна В. В.

                                     

м. Кременчук 2019 року 



ЗМІСТ

ВСТУП.........................................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ.......................................6
1.1 Кваліфікація поняття «маркетинг» та концепції управління
маркетингом ................................................................................................................6
1.2 Функції маркетингової діяльності підприємства .............................................11
1.3 Планування та контроль маркетингової діяльності..........................................17
Висновки до розділу 1...............................................................................................27
РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
ПрАТ «КОМФІ ТРЕЙД»...........................................................................................28
2.1 Аналіз маркетингової діяльності ПрАТ «Комфі Трейд» .................................28
2.2 Система управління маркетинговою діяльністю магазину ............................36
2.3 Аналіз мікро– і макросередовища діяльності 
магазину .....................................................................................................................41
Висновки до розділу 2...............................................................................................48
РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ
ПРАТ «КОМФІ ТРЕЙД»...........................................................................................50
3.1 Основні напрямки вдосконалення маркетингової діяльністю
компанії.......................................................................................................................50
3.2 Підвищення ефективності контролю маркетингових заходів в
компанії.......................................................................................................................57
3.3 Поліпшення мотивування маркетингової діяльності компанії........................62
Висновки до розділу 3...............................................................................................80
ВИСНОВКИ...............................................................................................................82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................85



РЕФЕРАТ

Куроп’ятник М. Г. Маркетингова діяльність мережі роздрібної торгівлі
побутовими електротоварами. Рукопис. Випускна робота на здобуття ступеня
вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг».
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Кременчук, 2019 р.
Об’єктом дослідження є процес формування маркетингової діяльності
мережі роздрібної торгівлі побутовими електротоварами.
Предметом дослідження є теоричні та практичні засади формування 
маркетингової діяльності мережі роздрібної торгівлі побутовими 
електротоварами.
Мета роботи – теоретичне обгрунтування та емпіричне дослідження
маркетингової діяльності мережі роздрібної торгівлі побутовими
електротоварами.
Завданнями випускної роботи є: здійснити кваліфікацію поняття
«маркетинг» та концепції управління маркетингом; вивчити функції
маркетингової діяльності підприємства; розглянути особливості планування
та контролю маркетингової діяльності; проаналізувати маркетингову
діяльність ПрАТ «Комфі Трейд»; охарактеризувати систему управління
маркетинговою діяльністю магазину; здійснити аналіз мікро– і
макросередовища діяльності магазину; запропонувати основні напрямки
вдосконалення маркетингової діяльністю компанії; навести можливості
підвищення ефективності контролю маркетингових заходів в компанії;
поліпшити мотивування маркетингової діяльності компанії..
Робота містить: 88 сторінок, 30 таблиць, 9 рисунків, 2 додатки, список
літератури: 42 найменування.
Ключові слова: маркетингова діяльність, планування маркетингової
діяльності, контроль маркетингової діяльності, управління маркетингом.


