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А Н О Т А Ц І Я 

 

Самсонов А.Д. Аналіз маркетингового середовища та вдосконалення 

маркетингової стратегії торговельної марки на ринку продуктів харчування 

В кваліфікаційній роботі магістра проводиться аналіз ринку майонезної 

продукції України, аналіз внутрішнього та зовнішнього маркетингового 

середовища, та портфельний аналіз ТМ «Щедро». На основі досліджень 

розробляються напрями вдосконалення маркетингової стратегії ТМ «Щедро» та 

їхнє обґрунтування.  

У результаті аналізу було виявлено, що позиції ТМ «Щедро» на ринку 

погіршуються, тому використовувана маркетингова стратегія потребує 

вдосконалення. Зроблено висновок про необхідність  впровадження 

стратегічних маркетингових заходів. За підсумками проведеної роботи були 

розроблено рекомендації щодо вдосконалення маркетингової стратегії ТМ 

«Щедро», які допоможуть їй збільшити обсяги продажу продукції та частку 

ринку.  

Ключові слова: диверсифікація, дистрибуція, диференціація,  

позиціонування, просування, сегмент,  стратегія.  

 

SUMMARY 

 

Samsonov A.D. Analysis of the marketing environment and improvement of the 

brand marketing strategy in the food market 

Inmaster’sthesishavebeenanalyzesthemarketofmayonnaiseproductsofUkraine, 

analysisofinternalandexternalmarketingenvironment, andportfolioanalysisof TM 

"Shchedro". Basedontheresearch, thedirectionsofimprovingthemarketingstrategyof 

TM "Shchedro" aredevelopedandtheirjustification. 

Theanalysisrevealedthat TM Shchedro'spositioninthemarketisdeteriorating, 

sothemarketingstrategyusedneedsimprovement. 

Theconclusionismadeabouttheneedforstrategicmarketingmeasures. 

Basedontheresultsofthework, 

recommendationsweredevelopedtoimprovethemarketingstrategyof TM "Shchedro", 

whichwillhelpittoincreasesalesvolumesandmarketshare. 

Key words: differentiation, distribution, diversification, positioning, 

promotion, segment, strategy.  
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