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                                                       АНОТАЦІЯ
                                                                                                       УДК 658.8:330.342.172
    ПЛАНУВАННЯ ТА МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
    АТ «КРЕДМАШ» ЗА ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
      Робота на здобуття ступеню магістра зі спеціальності «Менеджмент» освітньо-
професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». – 
Кременчук, 2018. – 216 с., 37 іл., 47 табл.,32 формули, 2 додатки, 28 джерел.
    Мета роботи полягає в розробці теоретичних та практичних засад
планування і реалізації комплексу маркетингових стратегій у діяльності
машинобудівних підприємств на підставі оцінки сучасного стану ринку
продукції машинобудування на прикладі АТ «Кредмаш».
    Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
обґрунтовано необхідність діяльності машинобудівних підприємств на основі
концепції маркетингу та проведено класифікацію маркетингових досліджень і
видів планування на підприємстві; надана коротка характеристика 
технікоекономічних показників АТ «Кредмаш»; проведений техніко-економічний
аналіз діяльності підприємства; виконано дослідження та аналіз організаційної
структури підприємства; проведені дослідження процесів планування та
маркетингових досліджень АТ «Кредмаш»; здійснено розрахунок економічної
ефективності від проектних заходів.
    Відповідно до проведеного дослідження були запропоновані проектні
заходи, які підвищать конкурентноздатність підприємства і його продукції на
світовому ринку за експортоорієнтованої діяльності.
   Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів. За результатами досліджень
керівництвом АТ «Кредмаш» плануються до реалізації запропоновані заходи.

Ключові слова: планування, маркетингові дослідження, організаційна
структура управління, експортоорієнтована діяльність, машинобудування.

Keywords: planning, marketing researches, organizational structure of
management, export activity, engineer.


