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Метою  магістерської  роботи  є  узагальнення  теоретичних  засад  і

практичне  обгрунтування  напрямів  формування  маркетингової  стратегії  як

інструмента  розвитку  вітчизняних  кондитерських  підприємств  та  отримання

ними довгострокових і стійких конкурентних переваг в умовах ринку.

Відповідно до зазначеної мети в магістерській роботі було поставлено та

вирішено такі завдання:

– з’ясовано  економічну  сутність  поняття  «стратегія»  та  визначено

фактори впливу на її формування і реалізацію;
– здійснено  теоретичне  узагальнення  та  системнй  аналіз  підходів  до

трактування понять «розвиток» та «розвиток підприємства»;
– визначено  місце  маркетингової  стратегії  в  управлінні  розвитком

підприємства;
– досліджено тенденції розвитку кондитерської галузі України;
– проаналізовано стан системи стратегічного маркетингового управління

на підприємствах кондитерської галузі Полтавської області;
– розроблено  маркетингову  стратегію  кондитерського  підприємства

відповідно до результатів конкурентного аналізу;
– удосконалено  маркетингові  конкурентні  стратегії  кондитерських

підприємств відносно обсягів виробництва продукції та частки на ринку;
– впроваджено  методику  застосування  комплексної  системи

стратегічного  маркетингового  управління  на  кондитерських  підприємствах

регіону.

– Ключові  слова:  маркетинг,  маркетингова  стратегія,  маркетингові

дослідження, маркетингове управління на кондитерських підприємствах.


