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А Н О Т А Ц І Я 

 

Бєлік О. А. Розробка маркетингової стратегії підприємства 
 

У роботі було розкрито основні теоретичні та методичні засади 
формування маркетингової стратегії підприємства, зокрема проаналізовано 
основні підходи до формування стратегії, принципи й структура, та 
визначено основні фактори впливу на неї; наведено характеристику діяльності 
ПАТ «Style de mode»; окреслено особливості маркетингового стратегічного 
набору та специфіки поточної маркетингової стратегії досліджуваного 
підприємства. 

За підсумками дослідження сформульовано стратегічні засади 
посилення ринкових позицій підприємства за рахунок розробки та реалізації  
продуктової стратегії, а саме глобально диференційованої, розроблено 
цільову і досить економічну програму комунікацій, спрямовану на 
популяризацію нового товару-наборів для сауни серед цільових споживачів. 

 
Ключові слова: маркетингове управління, стратегічний маркетинг, 

формування і реалізація маркетингових стратегій, маркетинговий план, 
ефективність маркетингових заходів. 

 

 

SUMMARY 

 

Belik O. Development of enterprise marketing strategy 

 

The main theoretical and methodological bases of formation of enterprise 

marketing strategy have been revealed in the paper, in particular the basic 

approaches to strategy formation, principles and structure have been analyzed and 

the main factors influencing it have been identified; a description of the activity of 

PJSC "Style de mode"; features of marketing strategic set and specifics of current 

marketing strategy of the studied enterprise are outlined. 

According to the results of the research, the strategic principles of 

strengthening the market position of the company are formulated through the 

development and implementation of a product strategy, namely a globally 

differentiated one, a targeted and sufficiently economical communication program 

aimed at promoting the new sauna kits for the target consumers is popularized. 

 

Key words: marketing management, strategic marketing, formation and 

implementation of marketing strategies, marketing plan, effectiveness of marketing 

activities. 
 

 


