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Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні 

завдання:

- обґрунтовано необхідність діяльності машинобудівних підприємств 

на  основі  концепції  маркетингу та  проведено класифікацію маркетингових 

досліджень на підприємстві;

- охарактеризовано основні напрями діяльності об’єкта дослідження, 

продукцію підприємства, його конкурентні позиції на ринку;

- зроблено  комплексний  аналіз  основних  техніко-економічних  та 

фінансово-економічних показників діяльності АТ „АвтоКрАЗ”;

- розроблено  удосконалення  організаційної  структури  управління 

підприємства та заходи із удосконалення маркетингової діяльності;

- розраховано  економічну  ефективність  запропонованих  заходів  з 

удосконалення роботи підприємства;

- розглянуто  питання  охорони  праці  та  безпеки  в  надзвичайних 

ситуаціях на підприємстві.
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стратегічне  планування,  ефективність,  організаційна  структура  управління, 

машинобудування, економіко-математичне моделювання.


