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АНОТАЦІЯ
КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ АТ «АВТОКРАЗ» В 

УМОВАХ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
Робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук,

2018. – 191 с., 15 рис., 48 табл., 4 додатків, 37 джерел.
    Мета магістерської роботи полягає у розробці основних, практичних форм
та методів формування та реалізації збутової політики машинобудівного 
підприємства, що діє в умовах конкурентного середовища.
    Основна ідея роботи полягає у визначенні оптимального механізму
реалізації продукції підприємства, формулюванні можливостей розширення
ринків збуту на ринках ближнього і дальнього зарубіжжя, підвищенні
конкурентоздатності підприємства і його продукції, а також наданні
рекомендацій щодо принципово нового підходу до процесу управління
експортною діяльністю.
    Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
виокремлення системи та проблематики управління збутовою діяльністю;
здійснено характеристику діяльності ПрАТ «АвтоКрАЗ»; проведено техніко-
економічний аналіз показників його роботи; виконано дослідження та
удосконалення організаційної структури; доведено взаємозв’язок маркетингу
та збуту; визначено конкурентоспроможність підприємства та його
продукції; проаналізовано стратегію збутової діяльності ПрАТ «АвтоКрАЗ»
при виході на зовнішні ринки; здійснено розрахунок економічної
ефективності від впровадження проектних заходів.
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