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АТ «Крюківський  вагонобудівний  завод»  є  відомим  підприємством  не 

тільки  міста  Кременчука,  але  і  всієї  України.  Ефективність  виробництва 

дорожньої  техніки  є  важливим  елементом  економіки  України.  Сьогодні 

АТ «КВБЗ» поставляє свою продукцію в десятки країн світу. Проте впродовж 

2014-2016  років  на  підприємстві  намітилась  тенденція  щодо  дестабілізації 

обсягів виробництва і втрати певних ринків збуту. 

Зважаючи на вище наведене, в межах даної роботи було здійснено спробу 

розробки  методичного  алгоритму  формування  економічної  стратегії 

дослідження маркетингового розвитку данного промислового підприємства на 

основі  оптимізації  системи  збутової  діяльності.  Саме  завдяки  злагодженій 

роботі трудового колективу, правильно обраній маркетинговій тактиці і стратегії 

підприємство  зможе  досягнути  стабілізації  та  розвитку  своєї  господарської 

діяльності.

Ключові слова: реалізація продукції, ринки збуту, стабілізація та розвиток 

господарської діяльності, економіко-математичні методи, економічна стратегія 

дослідження маркетингового розвитку.
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