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А Н О Т А Ц І Я 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства» 

Делі-Івановой Ганни Степанівни  

 

Актуальність теми. В сучасних умовах активного розвитку 

гіпермедійного середовища інформаційні комунікаційні технології 

маркетингу є потенціальним джерелом формування конкурентних переваг 

підприємства і основою розроблення маркетингової комунікаційної політики. 

Метою роботи є теоретичне обґрунтування сутності та механізмів 

реалізації маркетингових комунікацій в сучасних умовах та розроблення 

практичних щодо удосконалення маркетингової  комунікаційної політики 

підприємства. 

Для виконання даної мети були поставлені та вирішені такі завдання: 

узагальнити теоретичні погляди на змістовну сутність маркетингової 

комунікаційної політики; проаналізувати сучасний інструментарій 

маркетингових комунікацій, дослідити напрями розвитку його складових; 

розглянути динаміку змін щодо розвитку гіпермедійного середовища 

реалізації маркетингових комунікацій; розглянути методичні підходи до 

розроблення та оцінки ефективності маркетингової політики комунікацій 

підприємства; проаналізувати середовище організації маркетингових 

комунікацій Інтернет–магазину «sorochka_shop»; розробити пропозиції щодо 

удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства на 

прикладі Інтернет – магазину «sorochka_shop» та оцінити їх ефективність. 

Об’єктом дослідження є процес маркетингової комунікаційної політики  

Інтернет – магазину «sorochka_shop». 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

маркетингової політики комунікації підприємства. 

У процесі дослідження використовувалися такі методи: системний 

підхід, структурно-логічного аналізу, графічний, економіко-статистичного 

аналізу, методи систематизації, порівняння, екстраполяції, функціональний 

підхід.  

Наукова новизна даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

сутності та механізмів реалізації маркетингових комунікацій в сучасному 

гіпермедійному середовищі. 

Практична значущість роботи полягає у розробленні пропозицій щодо 

удосконалення маркетингової комунікаційної політики Інтернет-магазину 

«sorochka_shop». 

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – 88 

стор.; таблиць – 26; рисунків – 13; літературних джерел – 49. 

Ключові слова: маркетинг, комунікації, комунікаційна політика, 

інструменти маркетингу, інтернет-комунікації, інтернет-магазин. 
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S U M M A R Y 

for the master's qualifying work on the theme: 

«Improvement of marketing communication policy of the enterprise» 

Delі-Ivanova Hanna Stepanivna  

 

Actuality of theme. In modern conditions of active development of the 

hypermedia environment, information communication technologies of marketing 

are a potential source of formation of competitive advantages of the enterprise and 

the basis of development of marketing communication policy. 

To accomplish this goal, the following tasks were set and solved: The 

exacerbation of environmental safety, environmental protection and preservation 

causes the enterprises to choose the strategy of ecologically oriented development 

in order to meet the needs of consumers oriented to the ecological way of life. 

The purpose of master's qualification work is theoretical substantiation of 

the essence and mechanisms of realization of marketing communications in 

modern conditions and development of practical on improvement of marketing 

communication policy of the enterprise. 

The objectives of the work are: to generalize theoretical views on the 

substantive essence of marketing communication policy; to analyze modern tools 

of marketing communications, to explore directions of development of its 

components; to consider the dynamics of changes in the development of the 

hypermedia environment for marketing communications; consider methodical 

approaches to developing and evaluating the effectiveness of an enterprise 

communications marketing policy; analyze the marketing communications 

environment of the sorochka_shop online store; to develop proposals for 

improvement of the enterprise marketing communication policy on the example of 

the sorochka_shop online store and to evaluate their effectiveness. 

The object of research is the marketing communication process of the 

sorochka_shop online store.  

The subjects of research are theoretical, methodical and practical aspects of 

marketing communication policy of the enterprise. 

Methods of research: system approach, structural-logical analysis, graphical, 

economic-statistical analysis, methods of systematization, comparison, 

extrapolation, functional approach. 

The theoretical significance of the research is the theoretical substantiation 

of the essence and mechanisms of marketing communications implementation in 

the modern hypermedia environment. 

The practical significance of the work lies in developing proposals for 

improving the marketing communication policy of the sorochka_shop online store. 

Master's qualification paper contains: the main part - 88 pages; tables - 26; 

drawings - 13; literary sources - 49. 

Key words: marketing, communications, communication policy, marketing 

tools, online communications, online store. 
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ВСТУП 

 

В сучасних умовах динамічності зовнішнього середовища 

функціонування підприємств і організацій, акцентуалізації шляхів розвитку 

інформаційного суспільства в державній комунікативній політиці, 

з’являються нові інструменти маркетингових комунікацій, які швидко 

нарощують свій комунікативний потенціал та постають потужним джерелом 

формування конкурентних переваг підприємств. 

Питанням організації маркетингових комунікацій присвячена увага 

багатьох вітчизняних та закордонних авторів, докладно опрацьовані питання 

щодо сутності маркетингу, як філософії підприємництва, основні принципи 

та методи ефективного та інноваційного маркетингу, приділена увага 

синтетичним засобам маркетингових комунікацій (ярмарки, брендінг, 

спонсорство), підкреслена значущість брендінгу, як невіддільної складової 

організації маркетингових комунікацій в умовах ринку, розроблені методики 

оцінки маркетингової стратегії та ефективності обраного маркетингового 

інструментарію, обґрунтовані рекомендації щодо розроблення креативної 

ідеї, яка обирається для рекламного посилання тощо.   

У роботах вітчизняних вчених продовжують висвітлюватись актуальні 

проблеми розвитку комунікаційних стратегій і тактик підприємства, а саме 

таких як: Вахович І.М. (теоретичні підходи формування комунікативної 

політики підприємства); Горбаль Н.І. (трансформація маркетингових 

комунікацій в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції);                          

Гук О.В. (застосування інтернет-комунікацій у маркетинговій діяльності 

підприємств); Капінус Л.В. (маркетингові комунікації підприємства на 

онлайн-ринку);  Касян С. Я. (взаємодія е-логістики та маркетингових 

комунікацій); Кожухівська Р.Б. (теоретико-методичні аспекти використання 

інтегрованих маркетингових комунікацій, Інтернет-комунікацій, 

логістичного Інтернет-провайдингу); Красовська О.Ю. (інструментарій 



8 

 

Інтернет-маркетингу); Разінькова М.Ю. (Соціальні мережі як засіб системи 

маркетингових комунікацій); Романчук Л.Д. (методичний базис оцінки 

ефективності маркетингової комунікаційної стратегії); Ромат Є. В. (бренд-

маркетингові комунікації підприємств); Сахарова Т.В. (перешкоди в процесі 

маркетингових комунікацій підприємств); Федорова Н. Є. (інструментарій 

маркетингових комунікацій); Чобаль Л.Ю. (інтернет–технології в практиці 

маркетингових комунікацій); та інших. 

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування сутності та механізмів 

реалізації маркетингових комунікацій в сучасних умовах та розроблення 

практичних щодо удосконалення маркетингової  комунікаційної політики 

підприємства. 

Для виконання даної мети були поставлені та вирішені такі завдання: 

- узагальнити теоретичні погляди на змістовну сутність 

маркетингових комунікацій та маркетингової комунікаційної політики; 

- проаналізувати сучасний інструментарій маркетингових комунікацій, 

дослідити напрями розвитку його складових; 

- розглянути динаміку змін щодо розвитку гіпермедійного середовища 

реалізації маркетингових комунікацій; 

- розглянути методичні підходи до розроблення та оцінки 

ефективності маркетингової політики комунікацій підприємства; 

- проаналізувати середовище організації маркетингових комунікацій 

Інтернет–магазину «sorochka_shop»; 

- розробити пропозиції щодо удосконалення маркетингової 

комунікаційної політики підприємства на прикладі Інтернет – магазину 

«sorochka_shop» та оцінити їх ефективність. 

Об’єктом дослідження є процес маркетингової комунікаційної політики  

Інтернет – магазину «sorochka_shop». 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

маркетингової політики комунікації підприємства. 
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Інформаційною базою стали наукові монографії, статті та матеріали 

конференцій з питань маркетингової комунікаційної політики підприємства 

та її вдосконалення, матеріали Державної служби статистики України.  

У процесі дослідження використовувалися такі методи: системний 

підхід, структурно-логічного аналізу при розкритті змісту маркетингових 

комунікацій та маркетингової політики підприємства;   графічний, економіко-

статистичного аналізу, методи систематизації, порівняння, екстраполяції  – 

для аналізу зовнішнього середовища функціонування підприємства;  

функціональний підхід при розробленні пропозицій з оптимізації 

маркетингової комунікаційної політики. 

Наукова новизна даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

сутності та механізмів реалізації маркетингових комунікацій в сучасному 

гіпермедійному середовищі. 

Практична значущість роботи полягає у розробленні пропозицій щодо 

вдосконалення маркетингової комунікаційної політики Інтернет-магазину 

«sorochka_shop». 

Результати магістерської роботи апробовані та опубліковані в 

матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Підприємництво, бухгалтерський облік та фінанси: національні особливості 

розвитку» (7 грудня 2019р., м.Київ, Україна) та в матеріалах III Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасні тенденції економічного зростання: 

стратегії, напрями та пріоритети»   (14 грудня 2019р., м. Запоріжжя, Україна). 
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ВИСНОВКИ 

 

В сучасних умовах активного розвитку гіпермедійного середовища 

інформаційні комунікаційні технології є потенціальним фактором 

формування конкурентних переваг підприємства шляхом використання 

важелів і стимулів маркетингових комунікацій, які в оновленому змісті 

виступають додатковим джерелом забезпечення підприємства ринковою 

інформацією, як основи прийняття ефективних управлінських рішень. 

Умови сьогодення на ринку послуг стають все жорсткішими, 

конкурентність підприємств досягла надзвичайного рівня. Для виживання 

організації недостатньо мати продукт, необхідно кожного дня 

удосконалювати свою збутову систему та моментально реагувати на зміни 

умов ринку, проводити аналіз конкурентів та досягти WОW – ефекту на всіх 

етапах реалізації товару/послуги. 

Дослідження сутності комунікацій як процесу в соціології, політології, 

психології дозволило визначити головні риси та принципи комунікацій, які 

властиві їм взагалі, а саме ключові ознаки (змістовність, символічність, 

зв’язки, обмін, діяльність, універсальна соціальна якість, що властива людині 

як соціальній істоті), комплексність, функціональність, цілеспрямованість на   

трансляцію програмованих фрагментів у свідомість аудиторії з метою 

моделювання поведінки, багатоканальність, результативність і 

рефлективність.  

В роботі було проаналізовано сутність маркетингових комунікацій, 

підкреслено, що в сучасних умовах зростає значущість психологічних 

аспектів маркетингових комунікацій підприємства, а саме їх спрямованості 

на формування іміджу підприємства, встановлення стійких зав’язків зі 

стейкхолдерами на засадах соціальної відповідальності та використання 

спектру прийомів психологічного впливу. 
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Зроблено висновок, що маркетингова комунікаційна політика 

диференціюється в залежності від специфіки макросередовища галузевого 

ринку, так само як і фактори обрання конкретних інструментів 

маркетингових комунікацій, спектр яких в сучасних умовах розширено з 

урахуванням тенденцій розвитку маркетингового середовища, зокрема за 

рахунок синтетичних маркетингових інструментів. Обґрунтовано, що 

маркетингова комунікаційна політика є невід’ємною частиною стратегії 

організації для досягнення цілей підприємства.  

Визначено сучасні напрями розвитку маркетингових інструментів в 

мережі інтернет, зокрема щодо потенціалу використання можливостей веб-

сайтів, реклами в соц.мережах, банерної реклами, е-maіl розсилки та 

просування за допомогою блогерів. 

Проаналізовано сучасні тенденції розвитку гіпермедійного 

маркетингового середовища. Встановлено, що на сьогодні все більше 

підприємств використовують соціальні медіа для більшої інформованості 

споживачів щодо товару/послуги. На ринку все більше зростають обсяги 

пропозиції, що призводить до загострення конкуренції, з метою підвищення 

зацікавленості споживачів підприємства мають надавати більш привабливі 

пропозиції та використовувати агресивнішу політику маркетингових 

комунікацій, у т.ч. в мережі Інтернет. 

Дослідження було проведено на прикладі інтернет-магазину 

«sоrоchka_shор». Результати маркетингового дослідження показали, що 

магазин має чітку мету та розроблену маркетингову програму комунікацій, 

ще має потенціал зростання. Вважаючи, що «sоrоchka_shор» є інтернет – 

магазином, рекомендується збільшувати обізнаність цільової аудиторії за 

рахунок таргетованої реклами, яка запускається в мережі Facеbооk в Busіnеss 

managеr. Запускаючи тестову рекламну кампанію з бюджетом 2ум.од. можна 

визначити цільову аудиторія та після аналізу рекламної кампанію збільшити 

бюджет та масштабувати її. Реклама через Facеbооk має широкий спектр 

настройки, де є можливість  точкового знаходження аудиторії, якій даний 
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магазин «закриє» попит на угамування певної болі, тобто задовольнить певну 

потребу.  

Розроблені напрями  удосконалення маркетингових комунікацій 

інтернет–магазину «sоrоchka_shор» , зокрема створення позитивного іміджу 

та репутації магазину, моніторинг і аналіз товарних операцій, дослідження 

уподобань споживачів, розширення діалогової взаємодії зі стейкхолдерами, 

розширення нестандартних активностей та WOM-маркетингу, залучення 

блогерів до рекламування товарів, зйомка оглядів на ютуб-каналах, 

встановлення зворотного зв’язку зі споживачами, анкетування в гугл-формах, 

побудова спільнот користувачів. 

Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності маркетингової 

комунікаційної політики магазину, зокрема настройка точна настройка 

реклами в соціальній мережі, було проведено аналіз рекламних кампаній, де 

знайдено помилки та обґрунтовано обрання більш ефективного каналу - 

рекламування за допомогою блогосфери. Також рекомендовано протестувати 

декілька рекламних кампаній, з метою виявлення специфічних особливостей 

сегментів цільової аудиторії інтернет-магазину, на основі аналізу зворотного 

зв’язку та ступеня ефективності віддачі на вкладений бюджет маркетингових 

комунікацій. Складено «воронку продаж», в якій визначено на якому етапі 

споживачі покидають магазин  та не роблять покупку.  Рекомендовано 

розробити «скрипт продаж», за яким магазин спілкується із потенційним 

покупцем за певною системою,  що надає можливість оброблювати 

заперечення/ незадоволеність споживачів, але також потрібно враховувати, 

що до кожного клієнта необхідний індивідуальний підхід, персоналізація 

пропозицій. Реалізація запропонованих маркетингових заходів в рамках 

політики комунікацій призведе до підвищення інформованості цільової 

аудиторії та збільшення продажу, та в підсумку -  підвищення ефективності 

маркетингових заходів. Реалізація запропонованих заходів впливатиме на 

ефективність діяльності інтернет-магазину «sоrоchka_shор» в 

довгостроковому та короткостроковому періодах.  
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