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РЕФЕРАТ

Пилипчук О. С. Формування маркетингової комунікаційної політики
машинобудівного підприємства. 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 та реалізації маркетингової
комунікаційної політики на машинобудівних підприємствах.
Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади розроблення,
застосування й оцінювання маркетингових комунікаційних засобів
машинобудівних підприємств.
Мета роботи – розроблення теоретичних і прикладних засад формування
та використання маркетингової комунікаційної політики на підприємствах
машинобудування.
Завданнями магістерської роботи є: визначити сутність та значення
маркетингової комунікаційної інструментарій маркетингової політики
підприємств; комунікаційної політики розглянути підприємств;
узагальнити досвід формування комунікаційної політики на машинобудівних
 аналітичні передумови розробки моделі комуникативної активності 
машинобудівних підприємств; провести аналіз комунікаційного забезпечення 
машинобудівних підприємств; виявити чинники, що визначають комунікаційну
політику машинобудівних підприємств; сформувати внутрішні та зовнішні 
комунікаційні зв’язки машинобудівного підприємства; застосувати маркетингові
комунікаційні інструменти на  машинобудівних підприємствах.
Робота містить: 96 сторінок, 14 таблиць, 11 рисунків, список літератури:
49 найменувань, 1 додаток.

Ключові слова: комунікації, маркетинг, комунікаційна політика, машинобудівні 
підприємства, комунікаційні інструменти.



ABSTRACT

Pilipchuk O. S. Formation of marketing communications policy 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 research is the processes of formation and implementation of
marketing communication policy at machine-building enterprises.
The subject of the study is the theoretical and applied principles of the
development, application and evaluation of marketing communication tools of
machine-building enterprises.
The purpose of the work is to develop theoretical and applied principles of the
formation and use of marketing communication policy at the enterprises of
mechanical engineering.
The tasks of the master's work are: to determine the essence and importance of
the marketing communications policy of enterprises; consider tools of marketing
communications policy of enterprises; generalize the experience of formation of
communication policy at machine-building enterprises; to determine the analytical
prerequisites for developing a model of communicative activity of machine-building
enterprises; carry out analysis of communication support of machine-building
enterprises; to identify the factors that determine the communication policy of
machine-building enterprises; to form internal and external communication links of
the machine-building enterprise; apply marketing communication tools at machine-
building enterprises.
The work contains: 96 pages, 14 tables, 11 figures, list of literature: 49 titles, 1
addition.

Key words: communication, marketing, communication policy, machine
building enterprises, communication tools marketing.


