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АНОТАЦІЯ
Тема: Комунікаційна стратегія роздрібного торговельного підприємства: 
сутність і значення
Записка: сторінок 78, рисунків 2, використано 64 літературні джерела.
Об’єктом дослідження є сутність і значення комунікаційної стратегії
роздрібного торговельного підприємства.
Предмет дослідження є процес реалізації комунікаційної стратегії
роздрібного торговельного підприємства.
Метою дослідження є з’ясування сутність і значення комунікаційної
стратегії роздрібного торговельного підприємства.
У випускній роботі з’ясовано сутність, складові та функції системи
маркетингових комунікацій на ринку товарів та послуг і проаналізовано
стратегічне управління системою комунікацій на підприємствах. Також
визначено правила формування комунікаційної стратегії підприємства,
проаналізовано основні комунікаційні Інтернет-стратегії і новітній
інструментарій Інтернет-маркетингу як ефективний засіб комунікаційної
стратегії підприємства.
Ключові слова: маркетингові комунікації, складові, функції, торговельне 
підприємство, управління системою комунікацій.

Theme: Retail Trading Communication Strategy: The Essence And Value
In the bachelor's work, the essence, components and functions of the
marketing communications system in the market of goods and services are clarified
and the strategic management of the communications system in enterprises is
analyzed. The rules for the formation of the communication strategy of the
enterprise are also defined, the basic communication Internet strategies and the
latest Internet marketing tools as an effective means of the communication strategy
of the enterprise are analyzed.
Keywords: marketing communications, components, functions, commercial
enterprise, management of the communication system


