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АНОТАЦІЯ 

 

Могилевська М. О. Аналіз ринкових можливостей підприємства та 

використання його результатів у розробці маркетингової стратегії. 

В кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи щодо 

маркетингових стратегій та різновиди маркетингових стратегій, проведено аналіз 

маркетингового внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства; 

виконано SWOT та PEST аналізи; розроблено рекомендації щодо того які 

маркетингові стратегії варто використовувати компанії на етапі якому 

знаходиться компанія. Використання запропонованих стратегій дасть компанії 

чітке уявлення в якому направлені рухатись, що сприятиме підтриманню та 

покращенню ринкових позицій компанії. 

Ключові слова: маркетингові стратегії, аналіз ринку, маркетингова 

діяльність, конкурентоспроможність, споживачі. 

 

 

SUMMARY 

 

Mohylevska M.O. Analysis of the market opportunities of the enterprise and the 

use of its results in the development of marketing strategy. 

The qualification work considers the theoretical basis of marketing strategies and 

their varieties. It analyses the marketing internal and external environment of the 

enterprise. SWOT and PEST analyses have been performed. Recommendations as to 

what marketing strategies should be used by the company at the stage of its present 

development have been developed. Using these strategies will give the company a clear 

idea of where to move, which will help maintain and improve the market position of the 

company. 

Keywords: marketing strategies, market analysis, marketing activity, 

competitiveness, consumers. 
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