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АНОТАЦІЯ 

 

В кваліфікаційній роботі магістра Костерної Анастасії Валентинівни 

«Маркетингове управління портфелем бізнесу підприємства (на матеріалах 

ПП «ЛТ-Офіс»)»  розкрито теоретичні основи маркетингового управління 

портфелем бізнесів  підприємства, проведено дослідження стану та 

ефективності маркетингового управління портфелем бізнесів підприємства, 

розроблено та  обґрунтовано ефективність запропонованих заходів щодо 

удосконалення маркетингового управління портфелем бізнесів  

підприємства. 

Ключові слова: маркетингове управління, портфель бізнесів, 

стратегічна бізнес одиниця, стратегічна зона господарювання, стратегічний 

напрям бізнесу, стратегія, збалансованість, мотив, процес, підприємство.  

 

SUMMARY 

The qualification work of Master Kosterna Anastasia Valentinovna 

«Marketing management of the enterprise business portfolio                                     

(on the materials of PE «LT-Office»)» revealed the theoretical foundations of 

marketing management of the business portfolio, conducted a study of the state and 

effectiveness of marketing management of the enterprise business portfolio. to 

improve the marketing management of the company's business portfolio. 

 

Key words: marketing management, business portfolio, strategic business 

unit, strategic business zone, strategic business direction, strategy, balance, motive, 

process, enterprise. 
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