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В  дипломній  роботі  розглянуті  теоретичні  аспекти  дослідження 

маркетингової  діяльності  підприємств,  механізм  маркетингового  розвитку 

підприємства,   проведений    аналіз    фінансово-господарської   діяльності  ПАТ 

«Кредмаш»,  проведений  аналіз  ефективності  механізму  маркетингової 

діяльності  підприємства  та  запропоновані  заходи  щодо  підвищення  його 

ефективності.

Ключові  слова:  механізм  маркетингової  діяльності,  розвиток 

маркетингової  діяльності,  оцінка  рівня  маркетингової  діяльності, 

машинобудівні підприємства. 

The thesis examines the theoretical aspects of research of marketing activities 

of  enterprises,  the  mechanism  of  marketing  development  of  the  enterprise,  the 

analysis of financial and economic activities of OJSC "Kredmash", the analysis of the 

effectiveness of the mechanism of marketing activities of the enterprise and proposed 

measures to improve its effectiveness.

Keywords:  mechanism  of  marketing  activities,  development  of  marketing 

activities,  evaluation  of  the  level  of  marketing  activities,  machine-building 

enterprises.
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