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РЕФЕРАТ
до випускної роботи Івасенко Є.О.
на тему «Розробка маркетингової стратегії промислового підприємства»
Актуальність теми. Визначення, реалізація та розробка маркетингових стратегій
відносяться до числа складних та трудомістких робіт, котрі на вітчизняних 
підприємствах
ніколи не виконують на необхідному рівні, тому що управління підприємствами
орієнтовано на виконання короткострокових задач. Розвиток ринкових відносин
спричиняє появу необхідних змін у сформованих стереотипах господарювання, 
характері
управління. В першу чергу це впливає на маркетингову діяльність від якої 
залежить
перспективний розвиток підприємства. Саме тому важливим напрямком 
діяльності
підприємства є розробка маркетингової стратегії. На основі викладеного можна
сформулювати актуальність випускної роботи, що полягає у розробці 
маркетингової
стратегії підприємства.
Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розробка маркетингової 
стратегії
промислового підприємства ПрАТ «АвтоКрАЗ».
Завданнями дослідження стало наступне:
– визначити сутність та види маркетингових стратегій;
– розглянути фактори формування маркетингвої стратегії;
– встановити особливості розробки маркетингової стратегії на промисловому
підприємстві;
– проаналізувати фактори маркетингового середовища підприємства;
– дати оцінку маркетинговій діяльності підприємства;
– проаналізувати існуючу маркетингову стратегію підприємства;
– запроповати розробку шляхів удосконалення маркетингової стратегії.
Об’єктом дослідження є маркетингова стратегія ПрАТ «АвтоКрАЗ».
Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних аспектів 
розробки
маркетингової стратегії.
Методи дослідження. У даній роботі застосовувались такі методи дослідження 
як
теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури та матеріалів мережі 
Інтернет,
групування, порівняння і графічне представлення результатів, а також 
математичні
методи та узагальнення статистичних даних. Крім того SWOT-аналіз та матриця 
І.
Ансоффа.
Практичне значення одержаних результатів полягає в узагальненні науково-



теоретичних і розробці практичних положень щодо розробки актуальної 
маркетингової
стратегії ПрАТ «АвтоКрАЗ».
Структура роботи. Робота складається з введення, висновку, трьох розділів,
містить 67 сторінок, 11 таблиць, 9 рисунків, список використаних джерел 
нараховую 41
найменування.
Ключові слова: маркетингова стратегія, маркетингове середовище, 
маркетингове
планування, SWOT–аналіз, І. Ансоффа, автомобільная продукція


