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А Н О Т А Ц І Я 

 

Туманова Г.В. Розробка і реалізація стратегії розвитку нового товару. 

В кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи організації 

та контролю маркетингової діяльності підприємства, здійснено маркетинговий 

аналіз та маркетинговий аудит діяльності, розроблено рекомендації щодо 

вдосконалення організації маркетингової та виробничої діяльності підприємства 

«Павлоградхліб». З урахуванням специфіки продукції підприємства 

«Павлоградхліб» та конкурентних умов було запропоновано виведення нового 

товару на ринок, підвищення рівня рентабельності виробництва, впровадження 

наступальної стратегії розвитку і збільшення продуктивності на ринку, 

впроваджуючи продуктові інновації, що сприятиме посиленню 

конкурентоспроможності підприємства «Павлоградхліб» на ринку.  

Ключові слова: маркетингова стратегія розвитку нового товару, 

рентабельність підприємства, продуктові інновації, стратегія розвитку товару на 

ринку, конкурентоспроможність підприємства. 

 

SUMMARY 

 

Tumanova G.V. Development and introduction of a new product to the market by 

implementation of an offensive strategy 

In master’s thesis the theoretical and methodological basis for the organization and 

control of the marketing of the company, carried out market analysis and marketing audit 

of the company, to develop recommendations for improving the organization of 

marketing and production activities of the company "Pavlogradhlib". Given the nature of 

production enterprise and competitiveness of "Pavlogradhlib" was suggested the 

introduction of a new product to the market, increase of the level of profitability of a 

production, implementation of an offensive strategy in the market and improve 

productive efficiency by introducing product innovations of "Pavlogradhlib" which will 

increase the competitiveness of enterprise in the market. 

Keywords: marketing development strategy for new product, profitability of a 

production, product innovations, offensive strategy the enterprise market analysis,  

competitiveness of enterprise. 
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