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АНОТАЦІЯ
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Дослідження маркетингової діяльності та стратегія ціноутворення ТОВ
«Український волоський горіх» в ринкових умовах господарювання: Робота на
здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2019. – 169 с., 21 іл.,
22 табл., 26 формул, 72 джерела.

Мета роботи полягає у розробці теоретичних основ та методичних
рекомендацій щодо формування і реалізації маркетингових стратегій
сільськогосподарських підприємств на прикладі компанії ТОВ «Український
волоський горіх».

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
− вивчення системи методів та алгоритмів управління маркетинговою
діяльністю на підприємстві;
− опанування маркетингового планування, організаційної структури
маркетингових підрозділів, контролю і аналізу маркетингової діяльності;
− вирішення конкретних маркетингових завдань в умовах розробки
стратегії ціноутворення.

Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні заходи,
які спрямовані на підвищення ефективності системи маркетингових досліджень
та ціноутворення на підприємстві.

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

Результати проведених досліджень рекомендовано до впровадження в
процесі виробничо-господарської діяльності ТОВ «Український волоський
горіх».

Ключові слова: маркетингова діяльність, стратегія ціноутворення,
ринок волоського горіху, маркетингова політика.

Keywords: marketing activities, pricing strategy, walnut market, marketing
policy.


