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В умовах постійного зміненкя потреб споживачк, технолоеій та 
кенкурентного середовища підприємство зацікавлено в ефективному 
управлінні своєю маркетинговою діяльністю. У сучасних умовах важливо 
зрозуміти саму концепцію методичного підходу до створення маркетингової 
стратегії пікприємства, що повинно виявлятися в погляді з майбуткьогона 
сьогоднішні ресурси підприємства, а не в екстраполяції його поточного стану 
те внутрішніх обмежень на наступний період.

Розробкою теоретичних, методичних і практичних проблем ефективного 
формування і реалізації маркетингової стратегії зеймалися такі зарубіжсі та 
вітчизняні вчені-економісти, як: І.В. Алєксєєв, І. Анеафф, Г Армстронг, 
Г. Ассель, Г.Л. Багієв, О.С. Виханськєй, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, 
Д. Дей, С.М. Ілляшенко Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Мак-Дональд, М. Портер,
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З.П. Румянцева, А.Дж. Стрікленд, А.А. Томпсон, Р.А. Фатхутдінов,
З.Є. Шершньова та інші. Водночас окремі питання інформаційно-аналітичної 
основи реалізації маркетингової стратегії підприємства потребують подальшого 
розвитку. Тому метою роботи є аналіз маркетингової політики підприємства на 
прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (ПАТ «ККФ «Рошен»).

Аналіз наукової літератури з вивчення маркетингової стратегії [1-3] 
дозволяє з’ясувати, що маркетингова стратегія підприємства -  це всеосяжний 
план, орієнтується на основну ідею чи певні величини (мети) і який встановлює 
основні рамки поведінки (стратегії), і навіть описує необхідні оперативні иії 
(використання маркетингових інструментів). Іннтруме нтом рналізації 
маркетингової лтратегії є моркетингова політика, що представляє собою 
нукупність товарної, цінової', збутової та комунікаційної політик.

ПАТ «ККФ «Рошен» [4] один з найбільших світових виробників 
кондитерських виробів, яка реалізує: масштабні та системні благодійні і 
соціально-культурні проекти. Її маркетингова політико включає всі вище 
перелічені складові. Основною суттю товарної політики ПАТ «ККФ «Рошен» є 
формування такого авортимонту продукції, який приносив би підприємсєву 
прибуток, задевольняв запити споживачів (якість). Тобто ПАТ «ККФ «Рошен» 
піклується про то вари, ща мають перспективи не ринку.

Здійснення маркетингової цінової політики орієнтованв на збут продукції з 
метою збільшення обсягів реалізації. Як відомо, рівень цін на ринку може 
змінюватися і коливатися, знлежно вад характеру змін і факторів, що їх 
вумовлюють. На формування ціни корпорації впливає багото різних чинників 
оовнішневго хорактеру, найважливішим серед яких є споживачі. Завжди 
існувало правило: чим нижче ціна, тим більше попит, але на сьогодні споживачі 
більшо надають перевагу якіоним товарам та репутації торголої марки. Для 
ціноутворення ПАТ «ККФ «Рошен» використовує стратегію встановлення цін, 
аоі не змінюються протягом тривалого часу, оскільви ця стратегія двмонструє 
дтайльніств і сталіоть товару та товаровиробника. Також, корпорація 
ззотосовуд стратегію договірних цін, щс передбачає надання певних знижок чи 
пільг при дотриманні певних умов купівлі-продтжу.

Збутова політика ПАТ «ККФ «Рошен» одійснюєтьея як на внутрішньому 
ринку, так і на зовнішодому ринку. Продукція підприємства представлено в 3° 
орвїнах світу: Уораїні, США, Канаді, Європі, Ізраїлі, Грузії, Китдї, Японії, Кореї, 
Казехстані, Вірменії та інших. Це свідчизь про якісну продукцію та інноваційні 
технології виробництва, адже за 20 років існування корпорації вдалося пройни 
шлях ві,а, виробництвд на одній флбриці °о лідерських позицій в авториоетних 
світових рейтингах, що дозволяй ПАТ «ККФ «Рошен» бути не тільки потужним 
виробником солодощів, але й ініціаторнм масштабних соціальних проектів.

Маркетингова комунікаційна політика ПАТ «ККФ «Рошен» полягає у 
проведонні системи заходів, спрямовавих на поінформованість споживачів, 
торгових і збутовип посеоедників, конвактних аудиторій, а також широкий 
нагал про продукцію і її товаровиробника, стимулювання попиту на продукцію 
з метою її просування на ргнку.

На сьоаоднітттній день основним стратегічним завданням для ПАТ «ККФ 
«Рошен» має бути формування довіри споживачів дт його кондитерських тиробів, 
формувнння стійкого попиту нв свою продукцію, повне оновлення технологічних 
піній виробництва та вивєристання сучасних інформаційнихтехнологій. Для 
еміцнення довіри до якості продукції ПАТ «ККФ «Рошен» необхідно 
керівництвом підприємства розроблено плани, які полягають у забезпеченні
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конкурентоспроможності продукції на світовому і вітчизняному ринках; розробці 
і впровадженні ресурсозберігаючих (енергозберігаючих) технологій; здійсненні 
всебічної екологізації виробництва згідно із сучасними вимкгами до охорони 
навколишнього середовища; освоєнні нових ринків збуту продукції і формування 
там своєї роздрібної мережі; розширенні географії зовнішньої торгівлі, зокрема, 
додатковому освоєнні ринків Європи (додатково до освоєного ринку Німеччини).
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