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А Н О Т А Ц І Я 

 

Басиста А. Власні торговельні марки підприємства: створення та 

управління 

В кваліфікаційній роботі магістра проведено аналіз парфумерно-

косметичного ринку України, виконано аналіз внутрішнього та зовнішнього 

маркетингового середовища ТОВ «РУШ» (мережа магазинів ЄВА). 

Проаналізовано  процес управління власними торговельними марками роздрібної 

мережі магазинів “Єва”; досліджено поведінку споживачів та їх купівельне 

сприйняття власних торговельних марок підприємства; розроблено рекомендації 

щодо вдосконалення процесу управління власними торговельними марками 

мережі магазинів “Єва”. 

Ключові слова: торговельна марка, асортимент, ринок, маркетингове 

середовище, споживацькі уподобання, стратегія власних торговельних марок.  

 

 

SUMMARY 

 

Bassista A. Own trade marks of an enterprise: creation and management 

In master’s thesis have been analyzes of the perfume and cosmetic market of 

Ukraine, an analysis of the internal and external marketing environment of LLC 

"RUSH" (EVA network of stores). The process of managing own trademarks of Eva 

retail network of shops is analyzed; Consumer behavior and purchasing perceptions of 

the company's own trademarks are investigated; recommendations for improving the 

process of managing our own trademarks of the Eve network of shops have been 

developed. 

Key words: brand, range, market, marketing environment, consumer preferences, 

branding strategy. 
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