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АНОТАЦІЯ 

 

Широка Ю.В. Формування маркетингової стратегії підприємства 

(на матеріалах ТОВ «АГРІНА ТРЕЙД»).  

Магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретико-

методичних та практичних аспектів формування маркетингової стратегії 

підприємства. Розглянуто теоретичні засади маркетингових стратегій, 

досліджено процес їх формування. Здійснено оцінку маркетингової діяльності 

ТОВ «АГРІНА ТРЕЙД». Надано практичні рекомендації щодо формування 

маркетингової стратегії досліджуваного підприємства. 

 Ключові слова: стратегія, маркетингова стратегія, маркетингова 

діяльність, ринок, підприємство.  

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Shyroka Yu.V. «Formation of the marketing strategy of the enterprise 

(on the materials of LLC «AGRINA TRADE»)» 

 The master's qualification work is devoted to research of theoretical-

methodical and practical aspects of formation of marketing strategy of the 

enterprise. Theoretical principles of marketing strategies are considered, the 

process of their formation is investigated. The marketing activity of AGRINA 

TRADE LLC was evaluated. Practical recommendations for the formation of 

marketing strategy of the researched enterprise are given. 

Key words: strategy, marketing strategy, marketing activity, market, 

enterprise. 
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