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А Н О Т А Ц І Я 

 

Євсега Н.Ю. Дослідження маркетингового середовища та вибір 

маркетингової стратегії підприємства 

В кваліфікаційній роботі магістра проведено аналіз українського ринку 

кондитерських виробів; аналіз внутрішнього та зовнішнього маркетингового 

середовища підприємства; виконано SWOT-аналіз; розглянуто підсистему 

стратегічного маркетингового управління цільовим ринком підприємства як 

складову комплексної системи управління збутом; досліджено модель оцінки 

ефективності системи управління збутом підприємства та запропоновано заходи 

з впровадження маркетингової стратегії в діяльність підприємства. 

Ключові слова: ринок, підприємство, стратегія, сегментування, 

позиціонування, стратегічне управління.  

 

SUMMARY 

 

Yevsega N.Yu. Research of the marketing environment and the choice of 

marketing strategy of the enterprise 

In master’s thesis have been conducted the Ukrainian confectionery market; 

analysis of internal and external marketing environment of the enterprise; 

performed SWOT analysis; the subsystem of strategic marketing management of 

the target market of the enterprise is considered as a component of a complex 

system of sales management; the model of estimation of efficiency of the 

enterprise marketing management system is investigated and the measures for 

implementation of the marketing strategy in the activity of the enterprise are 

proposed. 

Key words: market, enterprise, strategy, segmentation, positioning, strategic 

management. 
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