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В  роботі  розглянуті  методичні  засади  використання  маркетингових 

технологій  в  системі  розвитку  конкурентоспроможності  торговельного 

підприємства,  досліджено  економічну  сутність  конкурентоспроможності 

торговельного  підприємства,  особливості  формування  та  розвитку 

конкурентоспроможності  підприємств оптової  торгівлі,  сутність та специфіку 

маркетингових  технологій  в  сучасних  умовах  функціонування  підприємств; 

проведено  аналіз  показників  торговельно-господарської  діяльності 

підприємства,  аналіз  його  фінансового  стану,  оцінку  рівня 

конкурентоспроможності  торговельного  підприємства;  складено  прогноз 

обсягів  продажу  торговельного  підприємства  з  урахуванням  сезонності, 

розроблено  пропозиції  щодо  впровадження  маркетингових  технологій 

стимулювання продажів у підприємстві оптової торгівлі.

Ключові  слова: маркетингові  технологій  розвитку 

конкурентоспроможності, конкурентоспроможність, маркетингова діяльність.

The paper considers the methodological foundations of the use of marketing 

technologies  in  the  system  of  competitiveness  development  of  a  commercial 

enterprise, the economic essence of the competitiveness of a trading enterprise, the 

specifics of the formation and development of the competitiveness of wholesale trade 

enterprises,  the  essence  and  specificity  of  marketing  technologies  in  the  current 

conditions of enterprises; the analysis of indicators of trade and economic activity of 

the  enterprise,  the  analysis  of  its  financial  condition,  an  estimation of  a  level  of 

competitiveness of the trading enterprise is carried out; the forecast of sales volumes 

of  the  trading  enterprise  taking  into  account  seasonality  is  made,  the  offers  on 

introduction of  marketing technologies of stimulation of sales at the enterprise of 

wholesale trade are developed.

Keywords:  marketing  technologies  of  competitiveness  development, 

competitiveness, marketing activity.
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