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У магістерській  роботі:  визначено  особливості  маркетингу  промислового

підприємства;  розглянуто  еволюцію  комплексу  маркетингу  в  залежності  від

впливу  факторів  маркетингового  середовища;  виявлено  особливості

інструментарію  комплексу  маркетингу  на  промисловому  підприємстві;  надано

характеристику  діяльності  підприємства  на  ринку  машинобудування  України;

досліджено  характеристики  зовнішнього  середовища  підприємства;  здійснена

оцінка  комплексу  маркетингу  на  підприємстві;  виявлено  можливості  щодо

застосування комплексу маркетингу «5Р» на підприємстві; розроблено напрями

удосконалення  комплексу  маркетингу;  надано  рекомендації  щодо  формування

державної політики стосовно діяльності підприємства, що сприятиме стабілізації

підприємства,  підвищенню  обсягів  реалізації  продукції  та  зміцненню

конкурентних позицій.
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