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Дипломна  робота  складається  з  трьох  розділів.  Об’єкт  дослідження  – 

підприємство «ПКК» 

У роботі розглядаються теоретичні основи маркетингової діяльності 

підприємств, проаналізовано маркетингову діяльність підприємства 

«Південна кондитерська компанія», досліджено маркетингове середовище 

підприємства та його комплекс маркетингу за допомогою таких методів як 

конкурентний аналіз, STEP-аналіз, SWOT-аналіз, АВС – аналіз. 

Пропонуються основні напрями удосконалення  маркетингової 

діяльності «Південної кондитерської компанії» шляхом розробки 

рекомендацій щодо організації кафе-кондитерської, запропоновано заходи зі 

просування кафе, та надано пропозиції щодо активізації маркетингової 

діяльності у Віртуальному середовищі. 

Ключові слова: маркетинг, комплекс маркетингу, конкурентоспроможність, 

маркетингове середовище, Інтернет маркетинг. 
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ВСТУП 

Маркетингова діяльність є найважливішою складовою частиною діяльності 

підприємства. Разом з тим, маркетингова функція має свої особливості. Вони 

обумовлені, перш за все, тим, що маркетинг пов'язаний із зовнішнім середовищем, 

що визначає ринкову діяльність підприємства. Його головне завдання полягає в 

тому, щоб досягти якнайкращого узгодження внутрішніх можливостей 

підприємства з вимогами зовнішнього середовища для отримання прибутку. 

Для цілої низки підприємств в залежності від того, які вони переслідують 

цілі і які реалізують стратегії, маркетинг є ключовою функцією, що забезпечує їх 

успішне функціонування, особливо в умовах переходу до маркетингової філософії 

маркетингу, відповідно до якої фірма повинна в своїй діяльності повинна 

повністю орієнтуватися на запити клієнта, а не намагатися виробляти зручну для 

неї продукцію, яку потім намагається будь-яким способом реалізувати клієнту. 

Питання маркетингової діяльності досліджували вітчизняні та зарубіжні 

науковці І. Ансофф, В.М. Геєць, В.Г. Герасимчук, Ф. Вірсема, Ф. Котлєр, О.П. 

Крайник, Є.В. Крикавський, Н.В. Куденко, О.Є. Кузьмін, Ж.-Ж. Ламбен, М. Мак- 

Дональд, Г. Мінцберг, А.Ф. Павленко, М. Портер, К. Прахалад, М. Трейсі, С.В. 

Скибінський, А.О. Старостіна, Г. Хамел, Ф.І. Хміль, Н.І. Чухрай , зокрема країн 

СНД — Котляров І.Д., Шаталова Т.Н., Давлетбаєва Л.Ф., Романенко О.О., 

Михаїлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І., Михайлов А.М., Мамалига С.В., 

Шкардун В.Д., Циганкова Т.М., Карий О.І., Левіна М.О. та інші видатні 

дослідники. У працях цих авторів розглянуто проблеми формування принципів 

маркетингу, класифікації стратегій маркетингу, методичних підходів до 

маркетингового планування та реалізації маркетингових стратегій. Практична 

потреба такого роду досліджень свідчить про актуальність даної проблеми. 

Мета дипломної роботи. Розробка заходів щодо удосконалення 

маркетингової діяльності підприємства. 
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Для досягнення мети дослідження представляється доцільним вирішити такі 

завдання: 

- розкрити сутність і зміст маркетингової діяльності компанії; 

- проаналізувати загальну діяльність підприємства і виявити тенденції до 

розвитку; 

- провести аналіз маркетингової діяльності на підприємстві виявити 

проблеми в галузі маркетингу; 

- розробити пропозиції щодо покращення маркетингової діяльності на 

підприємстві. 

Об’єктом даного дослідження є підприємство «Південна кондитерська 

компанія «ПКК». 

Предметом дослідження є маркетингова діяльність на підприємстві. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти з 

питань діяльності підприємства, дані офіційних статистичних джерел, періодична 

література з маркетингу, внутрішня звітність підприємства. 

Методами дослідження є aнaлітичні, грaфічні тa розрaхункові методи 

досліждення, методи логічного узагальнення матеріалу, методи порівняння і 

прогнозування. 

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, 

висновку, списку використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 

Концепція маркетингового підходу відштовхується від чіткого визначення 

ринків збуту, орієнтується на потреби споживача, координує всі види 

маркетингової діяльності, спрямована на задоволення споживача, і здобуває 

прибуток із створення довготривалих стосунків із споживачем. Ця концепція 

дозволяє компаніям виробляти те, що потрібно споживачеві, поєднуючи 

задоволення клієнта з отриманням прибутку. 

Підприємство «Південна кондитерська компанія» розпачало свою діяльність 

15  червня 2017  року,  як  підприємство,  що  спеціалізується  на  виготовленні 

кондитерської продукції торгівельної марки «Cake House». 

Обсяг збуту підприємства в 2018 р. збільшився в порівнянні з 2017 р. Цей 

ріст обумовлений частковим переозброєнням активних основних фондів, запуском 

новітніх кондитерських ліній, оскільки продукція цього цеху займає найбільшу 

питому вагу в загальному обсязі виробництва. Також це пов'язано з 

популяризацією продукції компанії на ринку. 

Конкурентний аналіз продемонстрував, що для більш ефективного ведення 

конкурентної боротьби «ПКК» особливу увагу слід звернути  на  покращення 

таких характеристик як зовнішній вигляд та упаковка своєї продукції. Також 

маркетологам слід звернути увагу на оптимізацію цінової політики підприємства. 

Проведене дослідження дозволило ідентифікувати сукупного споживача на 

вітчизняному ринку кондитерських виробів. Таким споживачем є жінки, які мають 

дохід більше середній дохід. Ключовими характеристиками при виборі 

кондитерської продукції є їх смакові властивості, ціна й виробник. Склад 

продукту, відповідність стандартам та вміст ГМО цікавить лише 8% респондентів. 

Слід зазначити, що переважну більшість споживачів спонукає до покупки 

солодощів реклама в засобах масової інформації (57,1%). 
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Найбільший вклад в обсяг збуту підприємства складають - Міні-кекси 

"Економ» без начинки; кекси з вареним згущеним молоком упаковані по 15 шт; 

кекси з полуницею по 15 шт; кекси з начинкою із лісової ягоди та абрикосу 

упаковані по 15 шт вагою 500 гр. Саме ці товари є найважливішими ресурсами, 

локомотивами компанії, приносять максимальний дохід. 

В дипломній роботі запропоновано заходи щодо удосконалення 

маркетингової діяльності «Південної кондитерської компанії». Для розвитку 

бренду підприємства та виходу і популяризації продукції на роздрібному ринку 

запропоновано відкрити кафе «Cake House», в якому буде реалізовуватись 

продукція компанії та буде пропонуватись відвідувачам кава та безалкогольні 

напої. Для організації кафе запропоновано приміщення готового кафе на вул. 

Пушкінська, яке здається в оренду. Це достатньо відоме кафе повністю обладнане 

під ключ з дорогими меблями та дизайнерським інтер'єром. 

Для просування нового кафе запропоновано використовувати роздачу 

листівок та створення сайту. Загальні витрати на організацію та просування кафе 

склали 101000 грн. За умови якщо мінімальний прибуток на одного відвідувача 

складе 35,25 грн. і кафе щоденно відвідуватимуть від 50 до 70 клієнтів 

щомісячний прибуток складе від 52875 до 74025 грн а термін окупності від 1,9 до 

1,3 місяців. 

Наступною пропозицією є просування «Південної кондитерської компанії» в 

мережі Інтернет. Запропоновано використання пошукової оптимізації, контекстної 

реклами та просування в соціальних мережах. Загальні витрати на ці заходи 

становлять 21300 грн. а їх ефективність планується на рівні від 49,6 % до 79,4 %. 
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