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Метою роботи є з’ясування теоретичних положень, аналіз фактичних
даних щодо обґрунтування маркетингової стратегії ТОВ «Делівері» для
вирішення ефективних маркетингових задач на логістичному ринку. 

У магістерській роботі: розкрито сутність та зміст поняття «маркетингова 
стратегія»; визначено основні види маркетингових стратегій; виявлено
фактори формування маркетингової стратегії; досліджена кон’юнктура ринку 
логістичних послуг України; оцінено стан внутрішнього середовища компанії; 
наведено характеристику логістичних послуг ТОВ «Делівері»; надано оцінку 
ефективності маркетингової діяльності ТОВ «Делівері»; розроблена 
маркетингова стратегія ТОВ «Делівері»; визначені засоби реалізації 
маркетингової стратегії.

Об'єктом роботи є маркетингова діяльність підприємства.
Предметом роботи є способи розробки маркетингової стратегії
підприємства.

Структура магістерської роботи складається з трьох розділів, в яких 9
підрозділів, а також вступу, висновків та списку використаних джерел. Обсяг
роботи 95 сторінок.

Ключові слова: маркетингова стратегія, кон’юнктура ринку, ринок
логістичнх послуг.



ABSTRACT

Berlizov R. O. About the marketing strategy of marketing for the market of
logical services. Manuscript. Master's Degree for Master's Degree in 075 -
Marketing. Kremenchug Mykhailo Ostrogradsky National University, Kremenchug,
2019.

By a robot, I’m explaining theoretical principles, analyzing actual facts and
ways of marketing strategy TOV "Deliveri" for the most effective marketing tasks
for a logical market.

The magisterial robots have: a daily report and an understanding of the
“marketing strategy”; the main types of marketing strategies have been marked; the
factor form of the marketing strategy has been revealed; doslidzhena conjuncture
the market of logical servants of Ukraine; valued mill internal company treasury;
the characteristic of logistic servants of TOV "Deliveri" is brought; given the
assessment of the effectiveness of marketing dialnosti TOV "Deliveri"; the
marketing strategy of TOV Deliveri is fragmented; Viznacheni zasobi realizatsiï
marketing strategies.

About robot e marketing dialnist pidpriemstva.
The subject of the robot is e how to demolish the marketing and marketing

strategies.
The structure of the master robots is stored in three different sizes, in nine of

them, as well as I enter, on the list of victorious dzherel. Robot Robbery 95 sides.

Key words: marketing strategy, market situation, market logical services.


