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Мета  роботи  –  є  з’ясування  теоретичних  положень,  аналіз  фактичних

даних щодо планування маркетингової діяльності підприємства. 

Для досягнення цієї мети визначено і вирішено такі завдання:

– визначено сутність планування маркетингової діяльності підприємства;
– визначено  принципи,  методи  та  типи  планування  маркетингової  діяльності

підприємства;
– виявлено  специфіку  стратегічного  планування  маркетингової  діяльності  в

машинобудівній галузі;
– надано характеристику діяльності підприємства на машинобудівному ринку;

– проаналізовано комплекс маркетингу підприємства;
– оцінено конкурентні позиції підприємства;
– здійснено моделювання обсягів реалізації продукції підприємства;

– запропоновано  комплексне  дослідження  ринку,  як  основу  формування

маркетингової програми підприємства;
– розроблено маркетинговий план підприємства.

Ключові  слова:  маркетинг,  маркетингові  дослідження,  маркетинг

підприємства, машинобудівний ринок, цінова політика


