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Мета  роботи:  дослідити  маркетингову  діяльність  ПАТ  «Кредмаш»  та 

виявити перспективи розвитку заводу при формуванні  стратегії  управління в 

трансформаційний період розвитку економічних процесів.

Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні 

завдання:

- визначено місце та роль маркетингу у діяльності підприємства,

-  охарактеризовано  застосування  маркетингу  у  машинобудівному 

комплексі,

- визначено позиіонування ПАТ Кредмаш» на ринку товарів і послуг,

- проаналізовано реалізацію продукції у контексті витрат на виробництва,

- досліджено синтез маркетингової складової діяльності підприємства, 

-  здійснено  оцінку  результативності  маркетингової  діяльності 

підприємства

- удосконалено організаційну структури управління,

- удосконалено маркетингові дослідження на підприємстві,

- проведено економіко-математичне моделювання;

- проведені розрахунки економічної ефективності проектних заходів;

- зазначені методи проведення заходів щодо охорони праці.

Висновки,  наведені  у  роботі,  підтверджується  статистичними  даними, 

отриманими в результаті дослідження. 

Ключові  слова:  організаційна  структура,  маркетингова  діяльність, 

планування, економічна ефективність.
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