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АНОТАЦІЯ
Тема: Інформаційне забезпечення меркетингової діяльності підприємства з 
надання послуг Інтернету
Записка: сторінок 72, рисунків 3, використано 75 літературних джерел.
Об’єктом дослідження є інформаційне забезпечення меркетингової
діяльності підприємства з надання послуг Інтернету ТОВ «НВП-Коннект».
Предмет дослідження є процес реалізації інформаційного забезпечення 
меркетингової діяльності підприємства з надання послуг
Інтернету ТОВ «НВП-Коннект».
Метою дослідження є з’ясування особливостей інформаційне забезпечення 
меркетингової діяльності підприємства з надання послуг
Інтернету ТОВ «НВП-Коннект».
У випускній роботі з’ясовано специфіку організації діяльності
підприємств із надання послуг доступу до Інтернету і проаналізовано
нормативно-правові визначено підприємства умови особливості як
гарантії діяльності ТОВ інформаційного успішного «НВП-Коннект».
Також визначено особливості інформаційного забезпечення управління
підприємства як гарантії успішного інформаційного забезпечення 
маркетингової діяльності, проаналізовано складові інформаційної системи
маркетингової діяльності підприємства, досліджено особливості побудова
інформаційної системи маркетингової діяльності підприємства.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, маркетингова діяльність,
підприємство з надання послуг Інтернету ТОВ «НВП-Коннект», інформаційне 
забезпечення управління.

Theme: Information support of the marketing activities of the enterprise
for the provision of Internet services
In the final work, the specifics of the organization of the activities of
enterprises providing Internet access services were clarified and the regulatory and
legal conditions for the activity of NPP-Connect LLC were analyzed. Also
identified are the features of the information support of the enterprise management
as a guarantee of successful information support of the marketing activity, the
components of the information system of the marketing activity of the enterprise
are analyzed, the features of the construction of the information system of the
marketing activity of the enterprise are investigated.
Keywords: information support, marketing activities, enterprise for the
provision of Internet services LLC NPP-Connect, management information
support.




