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РЕФЕРАТ

Мельников М. С. Маркетингове стратегічне управління машинобудівним
підприємством. Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня
«магістр» за спеціальністю 075 – «Маркетинг». Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2018 р.
Об’єктом дослідження є процеси формування маркетингового
стратегічного управління машинобудівним підприємством.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і
практичних засад щодо формування маркетингового стратегічного управління
машинобудівним підприємством.
Мета роботи – розвиток теоретичних основ та розробка практичних
рекомендацій щодо формування маркетингової стратегії управління
машинобудівним підприємством.
Завданнями магістерської роботи є: розглянути економічну сутність
поняття «стратегія»; уточнити змістовність поняття «маркетингова стратегія
підприємства» та визначити етапи її формування; запропонувати концепцію
формування маркетингової стратегії розвитку машинобудівного підприємства;
провести моніторинг передумов ефективного функціонування та виявити
тенденції розвитку підприємств галузі машинобудування України; здійснити
аналіз господарської діяльності ПрАТ «Кредмаш»; сформувати стратегію
розвитку машинобудівного підприємства в умовах євроінтеграції;
запропонувати маркетингову стратегію управління маркетинговою діяльністю
ПрАТ «Кредмаш»; впровадити організаційно-економічний механізм
маркетингової стратегії розвитку ПрАТ «Кредмаш».
Робота містить: 89 сторінок, 9 таблиць, 19 рисунків, список літератури: 42
найменування, 1 додаток.

Ключові слова: стратегія, маркетинг, машинобудівне підприємство,
інструментарій, механізм.



ABSTRACT

Melnikov M. S. Marketing strategic management of the machine-building
enterprise. Manuscript. Master's work on obtaining an educational degree «мaster» in
specialty 075 – «Marketing». Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National
University, Kremenchuk, 2018.
The object of the research is the processes of forming a marketing strategic
management machine-building enterprise.
The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical
principles for the formation of marketing strategic management by the machine-
building enterprise.
The purpose of the work is the development of theoretical foundations and the
development of practical recommendations for the formation of a marketing strategy
for the management of the machine-building enterprise.
The tasks of the master's work are: to consider the economic essence of the
concept of "strategy"; to clarify the meaning of the concept of "marketing strategy of
the enterprise" and to define the stages of its formation; to offer the concept of
forming a marketing strategy for the development of a machine-building enterprise;
to monitor the preconditions for effective functioning and to identify trends in the
enterprises of the mechanical engineering industry of Ukraine; to carry out the
analysis of economic activity of PJSC «Kredmash»; to formulate a strategy for the
development of a machine-building enterprise in the context of European integration;
to offer the marketing strategy of marketing activities of PJSC «Kredmash»; to
implement organizational and economic mechanism of marketing strategy of
development of PJSC «Kredmash».
The work contains: 89 pages, 9 tables, 19 figures, list of literature: 42 titles, 1
addition.

Key words: strategy, marketing, machine-building enterprise, toolkit,
mechanism.


