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Випускна робота складається з трьох  розділів.  

У роботі розглядаються теоретичні основи маркетингової діяльності 

підприємств, проаналізовано маркетингову діяльність компанії «ALFA 

PARFUM» -  охарактеризовано динаміку основних показників компанії, 

визначено особливості маркетингової політики фірми, надано ґрунтовну 

характеристику маркетингового середовища «ALFA PARFUM» та 

розраховано конкурентоспроможність підприємства.  Також у випускній 

роботі проаналізовано маркетингову комунікативну політику компанії та 

визначено шляхи її покращення. 

В третьому розділі випускної роботи надано рекомендації щодо 

вдосконалення маркетингової діяльності компанії «ALFA PARFUM» які 

включають заходи з вдосконалення маркетингової діяльності компанії 

«ALFA PARFUM» у віртуальному середовищі, рекомендації щодо 

активізації збутової політики компанії «ALFA PARFUM» та розробку 

заходів з підвищення ефективності особистих продажів фірми. 
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В сучасних умовах більшість оптових торговельно-посередницьких 

підприємств приймають управлінські рішення щодо товарної, цінової, 

збутової та комунікаційної діяльності без належного маркетингового 

обґрунтування, ґрунтуючись на власному досвіді та практиці ведення 

підприємницької діяльності. Але часті кон'юнктурні зміни позначаються на 

стабільності роботи підприємств та їх прибутковості. З огляду на це досить 

актуальною постає проблема вдосконалення управління діяльністю оптових 

торговельно-посередницьких підприємств із впровадженням сучасних 

маркетингових технологій. 

Результати дослідження проблемних питань маркетингової діяльності 

оптових підприємств викладено в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 

науковців, серед яких: А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Л.В. Балабанова, О.М. 

Азарян, А.А. Мазаракі, Н.В. Куденко, І.Л. Решетнікова, В.П. Пилипчук, Т.О. 

Примак, С.М. Ілляшенко, Є.В. Крикавський, М.А. Окландер, А.В. 

Федорченко, О.О. Шубін, Є.А. Голіков, П.Г. Перерва, М.І. Бєлявцев, А.С. 

Савощенко, В.М. Мальченко, Ф.Котлер, Жан-Жак Ламбен, М.Мак-Дональд, 

А.Д. Чандлер та інші. 

На сьогоднішній день більшість торгово-посередницьких підприємств 

України якщо і мають маркетолога, то він не займається тільки своїми 

професійними обов’язками, а комбінує декілька функцій. Найчастіше 

виконанням маркетингових завдань займається відділ збуту. Виконання 

маркетингових і збутових завдань проходить під керівництвом заступника 

директора зі збуту і маркетингу, адо виконання маркетингових функцій 

залучаються в разі потреби всі працівники підприємства. Тому можна 

сказати, що функції маркетингу якщо і здійснюються, то, у більшості 

випадків, неякісно, оскільки ними займаються неспеціалісти. 

За допомогою налагодження системного підходу до маркетингу 

раціональніше вирішуватимуться проблеми забезпечення споживачів 

необхідними матеріальними ресурсами з метою отримання максимального 

прибутку і гарних економічних результатів на товарному ринку. 
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Впровадження маркетингу в торгово-посередницьку діяльність дуже 

актуальне, оскільки торговий маркетинг є важливою складовою частиною 

загальної концепції маркетингу й активно впливає на сферу виробництва. 

Метою дипломної роботи є – дослідження маркетингової діяльності 

компанії «ALFA PARFUM» в умовах українського ринку, аналіз 

маркетингового середовища підприємства, та надання пропозицій щодо 

вдосконалення маркетингової діяльності фірми. 

Об'єкт дослідження - «ALFA PARFUM».  

Предмет дослідження – маркетингова діяльність підприємства.  

Використані  методи аналізу та синтезу, історичного та логічного, 

наукової абстракції, групування, порівняння і графічного представлення 

результатів.  

Інформаційна база дослідження: законодавчі і нормативні акти з питань 

діяльності підприємства, дані офіційних статистичних джерел, періодична 

література з маркетингу, внутрішня звітність компанії. 
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ВИСНОВКИ 

 

В Розділі 1 дипломної роботи визначено загальні основи маркетингової 

діяльності підприємств, сутність та роль маркетингу в їх діяльності та 

розглянуто основні особливості маркетингової діяльності торговельно-

посередницьких підприємств. 

В Розділі 2 дипломної роботи було проаналізовано маркетингову 

діяльність компанії «ALFA PARFUM» шляхом надання техніко-економічної 

характеристики діяльності компанії, дослідження маркетингового 

середовища та характеристики комунікативної діяльності «ALFA PARFUM» . 

У 2017 році компанії Альфа Парфюм виповнюється 23 роки. На даний 

момент в компанії 8 представництв по Україні, які покривають всю Україну. 

Клієнтська база понад 3600 клієнтів. З них великі 12 дилерів по Україні та 

представленість в 7 мережах. Однак, обсяг продажів компанії протягом 

останніх 3 років має тенденцію до зменшення, що потребує активізації 

маркетингової діяльності компанії. 

Український ринок парфумерних товарів є одним з найбільш містких і 

перспективних серед інших непродовольчих товарів. Основна частина 

компаній цієї галузі займається продажем імпортної продукції. 

Основними конкурентами Альфа Парфюм є  компанії «Рута», «Bi es» та 

«Андако».  Методом експертних оцінок було виявлено, що компанія Альфа 

Парфум має найбільший  індекс конкурентоспроможності – 4,5. Однак, її 

найбільші конкуренти мають незначне відставання, отже особливу увагу слід 
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звернути на розробку та впровадження заходів з підтримки лідерської 

позиції.  

Характеристика комунікативної політики підприємства свідчить що 

компанія Альфа Парфюм активно використовує мережу Інтернет для 

залучення нових клієнтів та інформування існуючих. Про активну роль 

Інтернет-середовища в діяльності компанії говорить і наявність Інтернет-

магазину на сайті компанії. Необхідно відзначити, що сайт компанії є 

недостатньо запитуваним в пошукових системах, на що маркетологам 

необхідно звернути увагу. Достатньо активно компанією використовується 

такий інструмент комунікацій як стимулювання збуту. 

В Розділі 3 дипломної роботи визначено основні пропозиції щодо 

вдосконалення маркетингової діяльності компанії «ALFA PARFUM» які 

включають заходи з вдосконалення маркетингової діяльності компанії 

«ALFA PARFUM» у віртуальному середовищі, рекомендації щодо активізації 

збутової політики компанії «ALFA PARFUM» та розробку заходів з 

підвищення ефективності особистих продажів компанії. 

В рамках вдосконалення маркетингової діяльності компанії «ALFA 

PARFUM» у віртуальному середовищі запропоновано проведення рекламної 

кампанії «ALFA PARFUM» в Інтернет середовищі  за допомогою замовлення 

банерної реклами на найбільш популярних жіночих сайтах. Ефективність 

запронованих рекомендацій очікується на рівні 70 %. Також рекомендовано 

використання пошукової оптимізації та контекстної реклами компанії, що 

принесе 3200грн. додаткового доходу. 

Запропоновано відкриття представництва компанії в м. Харків. При 

мінімально необхідних витратах на відкриття нового представництва «ALFA 

PARFUM» в м. Харків в розмірі 466,8 тис.грн., компанія окупить їх за 1,5 

року. Також відкриття представництва в м. Харків підвищить імідж бренду та 

дозволить залучити нових клієнтів, що в перспективі призведе до підвищення 

прибутку компанії. 
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Також надані рекомендації щодо проведення курсів підвищення 

кваліфікації персоналу компанії «ALFA PARFUM». Економічна ефективність 

після проведення курсів підвищення кваліфікації в компанії може скласти від 

9,98 % до 42,9 %, що свідчить про необхідність застосування даного проекту. 
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