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Основна ідея роботи полягає у визначенні оптимального маркетингового

плану розвитку підприємства, який є необхідним для ефективного використання

можливостей  і  сильних  сторін  діяльності  підприємства  з  урахуванням  його

позиції в галузі, що відповідає сучасним умовам господарювання.

Відповідно  до  вказаної  мети  в  роботі  розглянуто  наступні  питання:

здійснено  характеристику  техніко–економічних  показників  АТ  «АвтоКрАЗ»;

проведено  техніко  –  економічний  аналіз  діяльності  підприємства;  виконано

дослідження та аналіз організаційної структури та розроблено ряд заходів з її

удосконалення;  проведено  маркетингові  дослідження конкурентоздатності  АТ

«АвтоКрАЗ»  та  його  продукції;  запропоновано  стратегію  маркетингового

управління підприємством при виході на зовнішні ринки; проведено розрахунок

економічної ефективності від впровадження запропонованих проектних заходів.

Відповідно  до  проведеного  дослідження  запропоновано  заходи,  щодо

підвищення  ефективності  функціонування  підприємства  в  умовах

маркетингової орієнтації, успішної реалізації його продукції на ринку.

Висновки, що приведено, підтверджуються дослідженнями отриманими у

ході  написання  магістерської  роботи.  Обґрунтовано  впровадження

запропонованих проектних заходів.
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