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ВСТУП 

 

Сучасні умови жорсткої конкурентної боротьби і посилення впливу 

змін на ринку підіймають питання актуалізації маркетингової діяльності, 

оскільки маркетинг відіграє важливу роль у діяльності будь-якої організації, 

тому що він дозволяє встановити оптимальний взаємозв’язок між 

організацією і середовищем, частиною якого він є. Сьогодні маркетинг 

виступає як робота з ринком, для якого характерні творчі, стійкі і інколи 

наступальні підходи. 

Оскільки суспільство безперервно розвивається і потреби людей 

змінюються, потрібно знаходити нові наукові підходи до проблеми 

формування та ведення маркетингової діяльності [1]. 

Маркетинг в організації можна порівняти з одним з найважливіших 

нематеріальних активів. 

В умовах нестабільності, кризи, посилення ризику в діяльності, 

підвищення рівня конкуренції на ринку маркетинг виступає механізмом, який 

допоможе організаціям реалізувати нові можливості, вижити і розвиватися. 

Для збереження, зміцнення та зростання позиції компаній на ринку керівники 

та спеціалісти повинні оволодіти маркетингом, набути маркетингової 

інтуїції, володіти маркетинговими технологіями.  

Надзвичайно актуальним, на сьогоднішній день, є розуміння того, що 

маркетинг - це багатоаспектне поняття, яке включає ринкову філософію 

управління; стратегію і тактику дій суб’єктів ринкових відносин; вид 

професійної діяльності; комплекс конкретних функцій; методологію 

ринкової діяльності.  

Маркетинг є функцією, що визначає політику, стиль і характер 

управління. Впровадження концепції маркетингу у практику існування 

організацій дає можливість формувати раціональні стратегічні програми, 

гнучко підходити та реагувати щодо кон’юнктури ринку, вміти орієнтуватися 

у складних умовах ринкової конкуренції.  



Дослідженням розвитку та формуванням базових теоретичних засад 

маркетингу та практичних рекомендацій щодо здійснення маркетингової 

діляьності займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: І. Ансофф, Л. 

Балабанова, Н. Бутенко, О. Варченко, А. Войчак, С. Гаркавенко, В. 

Герасимчук, В. Кардаш, Ф. Котлер, Н. Куденко, Ж.-Ж. Ламбен, М. Окландер, 

А. Павленко, М. Портер, Л. Саблук та багато ін. 

Для успішної ринкової діяльності підприємств необхідними стають їх 

партнерство та взаємодія з владними установами, бізнес-партнерами, 

споживачами, громадськими організаціями, суспільством взагалі. Все це 

можливе за умови організації та вдосконалення маркетингової діяльності 

організацій [2]. 

Ефективність управління маркетинговою діяльністю фірми 

визначається досягненням концепцією маркетингової взаємодії таких цілей: 

максимально можливого рівня споживання; максимально широкий вибір 

товарів, які надаються споживачам; максимальне підвищення якості життя 

суспільства в цілому та його окремих членів. Інтерес до маркетингової 

діяльності і, відповідно, зацікавленість у найефективнішому маркетинговому 

управлінні посилюються в міру усвідомлення все більшою кількістю 

організацій різних сфер того, як саме маркетинг сприяє їхньому успішнішому 

функціонуванню на ринку [3]. 

Отже управлінню маркетингом в організаціях слід приділяти значну 

увагу, що є необхідною умовою маркетингової й управлінської діяльності в 

ринкових умовах [3]. 

Метою роботи є теоретичне обґрунтування сутності маркетингової 

діяльності організації та вивчення маркетингового комплексу, а також 

виявлення проблем маркетингу та нових різновидів маркетингових заходів 

для їх вирішення в конкурентному середовищі. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  

- розглянути сутність, принципи та завдання маркетингової діяльності в 

ринкових умовах; 



- проаналізувати еволюцію концепцій маркетингу та його сучасних 

різновидів; 

- визначити особливості управління маркетинговою діяльністю в 

сучасному конкурентному середовищі та виявити її проблеми на початку 

ХХІ століття; 

- проаналізувати маркетингову діяльність конкретної організації на 

прикладі ТОВ «Брокард» та запропонувати шляхи її удосконалення. 

Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність сучасних організацій 

в конкурентному середовищі.  

Предметом дослідження є управління маркетинговою діяльністю 

організації в ринкових умовах господарювання на прикладі ТОВ «Брокард». 

Теоретичною базою дослідження стали наукові розробки вітчизняних і 

зарубіжних  вчених,практичні розробки спеціалістів в області маркетингу, 

сучасні концепції та теорії маркетингового управління підприємствами, 

ресурси мережі Internet з проблем маркетингу та управління маркетинговою 

діяльністю сучасного підприємства. 

Під час виконання бакалаврської дипломної роботи було використано 

такі методи як: аналіз і синтез, методи систематизації, порівняння, 

узагальнення, групування, описовий, графічний, табличний тощо.  

Результати дослідження були підготовлені для публікації у вигляді тез 

конференції: Смірнова К.В., Чабанюк А.С. Розвиток соціально-

відповідального маркетингу в сучасних вітчизняних реаліях. Міжн. наук.-

практ. конф.для студентів, аспірантів та молодих учених «Міжнародні, 

нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку», м. 

Київ,  25 квітня 2020 р. С.95-98. 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

Дослідження маркетингової діяльності організацій в умовах 

економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як 

комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення 

конкурентних переваг в перспективі. 

Маркетинг – є творчою управлінською діяльністю, спрямованою на 

задоволення потреб споживачів та отримання бажаного результату для 

підприємства на основі врахування ринкових умов функціонування суб'єктів 

та можливостей самого підприємства щодо розробки нової продукції, 

організації виробництва, забезпечення ефективного товароруху від 

виробника до кінцевого споживача. 

Вивчення теоретичних аспектів маркетингової діяльності дозволило 

зробити кілька висновків: по-перше, процес маркетингу починається з 

вивчення покупця; по-друге, успіху досягають ті компанії, що раніше за  

інших зрозуміють необхідність і важливість маркетингового підходу; по-

третє, маркетинговий аналіз – найважливіший складовий елемент процесу 

управління маркетинговою діяльністю.  

Успішна маркетингова діяльність організації забезпечує їй низку  

переваг:  

1) маркетинг забезпечує і об'єктивно передбачає постійний пошук, 

вивчення і формування нових потреб і засобів їх задоволення;  

2) сприяє здійсненню інноваційних процесів до створення ноу-хау в 

техніці продажів і просуванні товарів на ринку;  

3) є необхідною умовою функціонування і виживання компанії в 

умовах ринкової економіки;  

4) утворює інформаційну основу функціонування організації та 

формування її торгово-збутової стратегії. 

Аналіз окермих елементів маркетингової діяльності ТОВ «Брокард-

Україна» показав, що діяльність організації є достатньо стабільною та 



здатною утримувати провідну позицію на торгівельному парфумерному 

ринку;  вся продукція організації сертифікована відповідно до українського 

законодавства і відповідає всім міжнародним стандартам, що підтверджено 

великою кількістю різноманітних сертифікатів якості. 

Однак, успішна маркетингова діяльність сьогодні потребує постійних 

змін та інновацій для забезпечення стабільності в майбутньому, тому одним з 

перспективних напрямів поліпшення маркетингової діяльності ТОВ 

«Брокард-Україна» є приєднання до трендової течії в світі по впровадженню 

гейміфікації, тобто використання окремих елементів ігор у неігрових 

практиках.  

Гейміфікація є методом підвищення ефективності продажів та 

зацікавлення клієнтів, оскільки рутинізація дій та одноманітність діяльності 

будь-якої особи  знижує мотивацію і розсіює увагу, на противагу яким  

приходить стан потоку - висока зосередженість на виборі потрібного товару, 

відсутність відчуття плинності часу, досягнення максимальної концентрації 

та ефективності. 

В роботі автором для поліпшення комунікаційної складової 

маркетингової діяльності запропоновано створити для мережі «Брокард» 

різноманітні ігрові формати - QR-квести та квести безпосередньо на території 

магазинів мережі, Lego-beauty (конструктор краси), цікаві додатки для 

смартфонів з пізнавальною інформацією про потрібні товари краси і догляду  

тощо. Оскільки ігровий інстинкт є природним людським інстинктом (в 2018 

році середній вік геймерів складав 36 років), тож існує великий недооцінений 

відсоток цільової аудиторії, з якою можливо працювати для залучення. 

Основний плюс гейміфікації в очах споживача в тому, що  пропонована гра 

знижує «рекламність» продукту, а розглядається як джерело отримання 

емоцій, які, як відомо - кращий інструмент продажів. Крім того, велику роль 

в успіху гейміфікації грає її вірусний характер.  
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РЕЦЕНЗІЯ 

на бакалаврську кваліфікаційну роботу за темою: 

«Маркетингова діяльність організації в конкурентному середовищі» 

студентки групи У-41 Чабанюк Анастасії Сергіївни 
 

 

№п/

п 

Розділи Зміст, коментарій до 

розділу 

Відмітка 

1 Ознака проекту 

 (роботи) 

Реальний Реальний 

Академічний  

2 Напрям проекту 

 (роботи) 

Інженерний Інженерний 

Науково-дослідний  

3 Відповідність 

змісту проекту 

назві теми 

 (відповідає, не відповідає) Відповідає 

4 Закінченість 

дослідження з 

теми проекту 

 (так, ні) Так 

5 Елементи 

наукової 

новизни 

 В чому вони полягають  Досліджено теоретичні засади 

здійснення маркетингової 

діяльності організацій в 

конкурентному середовищі; 

визначено особливості та 

проблеми управління 

маркетинговою діяльністю; 

запропоновано шляхи 

удосконалення маркетингової 

діяльності на прикладі ТОВ 

«Брокард» 

6 Якість 

оформлення 

кваліфікаційних 

робіт 

Відповідність вимогам 

оформлення 

(відповідає, не відповідає) 

Відповідає вимогам ДСТУ 

7 Недоліки у 

виконаній роботі 

Перелік недоліків та 

зауважень 

Деякі орфографічні помилки, 

відсутність економічного 

обґрунтування запропонованих 

заходів 

8 Загальна оцінка За національною шкалою та 

шкалою  ECTS 

Відмінно (А) 

90% 
 

           Заслуговує присвоєння кваліфікації  «Бакалавр з менеджменту»            
                                       (пропозиції щодо присвоєння відповідної кваліфікації) 

 

 

Рецензент   

к.е.н., доц. кафедри  

економіки природокористування ОДЕКУ   _____________       С.Г. Дем’яненко  
                                                                      (підпис) 



Висновок  керівника бакалаврської кваліфікаційної роботи 

 

 Студентці Чабанюк А.С. було поставлено за мету дослідити теоретичні засади 

здійснення маркетингової діяльності організації та вивчити елементи сучасного 

маркетингового комплексу, виявити проблеми маркетингу в сучасному конкурентному 

середовищі, визначити нові різновиди маркетингових заходів, а також  проаналізувати 

особливості здійснення маркетингової діяльності організації  на прикладі ТОВ «Брокард» 

та сформулювати рекомендації щодо її покращення.        

 Під час дослідження автором були використані матеріали наукових та аналітичних 

статей періодичних видань, статті фахових збірників наукових робіт, матеріали сайтів 

мережі Інтернет, практичні рекомендації з досліджуваної теми, а також інформація з 

різноманітних джерел щодо діяльності ТОВ «Брокард».      

        При виконанні бакалаврської кваліфікаційної роботи автор показала достатній рівень 

теоретичної підготовки, виявила вміння працювати з науковою та періодичною 

літературою й практичними матеріалами, здатність аналізувати досліджувані проблеми та 

робити висновки за отриманими результатами. До числа переваг роботи слід віднести її 

наскрізний характер, обґрунтованість вирішення досліджуваних питань.    

 Практична значущість дослідження полягає в аналізі елементів маркетингової 

діяльності  ТОВ «Брокард-Україна» та формулюванні рекомендацій щодо її покращення.  

 Результати дослідження були підготовлені для публікації у вигляді тез конференції: 

Смірнова К.В., Чабанюк А.С. Розвиток соціально-відповідального маркетингу в сучасних 

вітчизняних реаліях. Міжн. наук.-практ. конф.для студентів, аспірантів та молодих учених 

«Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку», м. 

Київ,  25 квітня 2020 р. С.95-98.          

 Виконання кваліфікаційної роботи відповідало поставленим завданням та 

здійснювалось відповідно до встановленого календарного графіку. Слід відмітити, що 

робота автора під час виконання дослідження заслуговує оцінки «відмінно» (90%).  

 Поставлені перед автором завдання були успішно виконані. У цілому бакалаврська 

кваліфікаційна робота відповідає завданню та вимогам, які пред’являються до 

оформлення та змісту, і рекомендується до захисту, а її автор Чабанюк А.С. заслуговує на 

присвоєння кваліфікації бакалавра з менеджменту.       
 

 

Керівник роботи __________ 
                                                                                                                                                                                                             (підпис) 

“____”_______________________2020  року 

 
Висновок кафедри, циклової комісії про бакалаврську кваліфікаційну роботу 

Бакалаврська кваліфікаційна робота розглянута. Студентка    Чабанюк А.С.  
                                                                                                                    (прізвище та ініціали) 

допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії. 

                    

 Завідувач кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної  
                                                                                                                                               (назва) 

діяльності 

 

                               __________________                                 Павленко О.П.  
                                                                     (підпис)                                                                            (прізвище та ініціали)  

                   “______”___________________2020  року 
 


