
Белорусский государственный университет 

Экономический факультет 

Кафедра международного менеджмента 

  

Реферат к дипломной работе  

«Анализ маркетинговой среды предприятия» 

 

Шичко Антон Владимирович 

Научный руководитель: к.э.н, доцент Н.Г.Грек 

 

2014 г. 

  



РЕФЕРАТ 

 

«Анализ маркетинговой среды предприятия» 

 

Дипломная работа: 78 с., 10 рис., 17 табл., 38 источник, 6 прил. 

 

Ключевые   слова: МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА, ВНЕШНЯЯ СРЕДА, 

ВУТРЕННЯЯ СРЕДА, МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯЕЛЬНОСТЬ, РЕКЛАМА. 

 

Цель исследования: изучить маркетинговую среду и организацию 

маркетинговой деятельности в ПЧУП «Каджия» и разработать рекомендации 

по ее совершенствованию. 

Объект исследования: исследование маркетинговой среды 

предприятия ПЧУП «Каджия». 

Методы исследования: подробное маркетинговое исследование и 

результаты проведенного технико-экономического анализа деятельности 

исследуемого предприятия. 

Полученные результаты и их новизна: предложены конкретные пути 

рекомендации по совершенствованию маркетинговой среды предприятия. 

Область возможного практического применения: возможность 

повышения эффективности работы ПЧУП «Каджия» и улучшения его 

финансового положения и конкурентоспособности путем применения 

предложенных мероприятий по совершенствованию маркетинговой среды. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

_____________________  

(подпись студента) 

 

 

 

 

  



РЭФЕРАТ 

 

«Аналіз маркетынгавай асяроддзя прадпрыемства» 

 

Дыпломная праца: 78 с., 10 мал., 17 табл., 38 крыніца, 6 прыліў. 

 

Ключавыя словы: МАРКЕТЫНГАВАЙ АСЯРОДДЗЯ, 

НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ, ВУТРЕННЯЯ СЕРАДУ, 

МАРКЕТЫНГАВЫЯ ДЕЯЕЛЬНОСТЬ, РЭКЛЯМА. 

 

Мэта даследавання: вывучыць маркетынгавую асяроддзе і 

арганізацыю маркетынгавай дзейнасці ў ВПУП «Каджыя» і распрацаваць 

рэкамендацыі па яе ўдасканаленні. 

Аб'ект даследавання: даследаванне маркетынгавай асяроддзя 

прадпрыемства ВПУП «Каджыя». 

Метады даследавання: падрабязнае маркетынгавае даследаванне і 

вынікі праведзенага тэхніка-эканамічнага аналізу дзейнасці доследнага 

прадпрыемства. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прапанаваныя канкрэтныя шляхі 

рэкамендацыі па ўдасканаленні маркетынгавай асяроддзя прадпрыемства. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчымасць 

павышэння эфектыўнасці працы ВПУП «Каджыя» і паляпшэння яго 

фінансавага становішча і канкурэнтаздольнасці шляхам прымянення 

прапанаваных мерапрыемстваў па ўдасканаленні маркетынгавай асяроддзя. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 

ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 

метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 

 

_____________________ 

( подпіс студэнта ) 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

«Analysis of the marketing environment of the enterprise» 

 

Thesis: 78 p., 10 Fig., Table 17., 38 spring, 6 adj.  

 

Keywords: MARKETING ENVIRONMENT, EXTERNAL 

ENVIRONMENT, VUTRENNYAYA WEDNESDAY, DEYAELNOST 

MARKETING, ADVERTISING.  

 

Objective: to study marketing environment and the organization of 

marketing activities PPUE «Kaji» and to develop recommendations for its 

improvement.  

Object of research: the study of marketing environment of the company 

PPUE «Kaji».  

Methods: detailed market research and the results of the feasibility analysis 

of the studied company.  

The results obtained and their novelty: propose concrete 

recommendations on ways to improve the marketing environment of the company.  

Realm of the possible practical applications: for efficiency improvements 

PPUE «Kaji» and improve its financial position and competitiveness through the 

implementation of the proposed measures for the improvement of the marketing 

environment.  

Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material correctly 

and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 

borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 

terms and concepts are accompanied by references to their authors. 
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