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А Н О Т А Ц І Я  

 

В кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи 

розробки маркетингової стратегії виходу міжнародної IT-компанії на ринок 

України, здійснено аналіз внутрішнього середовища, аналіз ринку, на якому 

діє підприємство «Google» та аналіз зовнішнього середовища. З урахуванням 

проблем й можливостей розробимо напрямки розвитку фірми. Зробимоаналіз 

макросередовища України щодо обґрунтування доцільності виходу компанії 

Google на ринок України Та дамо рекомендації щодо реалізації 

маркетингової стратегії к Google на ринку України. 

Ключові слова:міжнародна маркетингова стратегія, SWOT-аналіз  

підприємства, комплекс маркетингу, маркетинговий аналіз підприємства, 

PEST-аналіз, маркетингова стратегія.  

 

SUMMARY 

 

The qualification work deals with the theoretical and methodological 

foundations of developing a marketing strategy for launching an international IT 

company on the Ukrainian market, analyzing the internal environment, analyzing 

the market in which Google operates, and analyzing the external environment. 

Taking into account the problems and opportunities we will develop directions of 

development of the firm. Let's analyze the macro environment of Ukraine to justify 

the expediency of Google to enter the Ukrainian market and give recommendations 

on the implementation of marketing strategy to Google in the Ukrainian market. 

Keywords:international marketing strategy, enterprise SWOT analysis, 

marketing complex, enterprise marketing analysis, PEST analysis, marketing 

strategy. 
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