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РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація на тему «Управління маркетинговою діяльністю 
підприємства в умовах конкурентної боротьби (на прикладі ПАТ «Крюківський 
вагонобудівничий завод»)» містить 92 сторінки, 15 рисунків, та 6 таблиць. 
Перелік посилань нараховує 42 найменуваня.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю комплексного
підходу до здійснення управління маркетинговою діяльністю, що дозволить
розробити її адекватну систему, визначити та врахувати вплив дестабілізуючих
чинників внутрішнього і зовнішнього  середовищ, використати 
можливості, які створюються цими середовищами, для 
досягнення інтересів суб’єкта господарювання. 
Метою роботи є обґрунтування теоретичних та дослідження практичних
аспектів управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах
конкурентної боротьби. Відповідно до встановленої мети поставлені і
вирішені такі завдання: 
− дослідити сутність управління маркетинговою
діяльністю підприємства та визначити основні методи оцінювання ефективності
управління маркетинговою діяльністю підприємства;
− визначити вплив конкурентної боротьби на управління маркетинговою
діяльністю підприємства;
− визначити вплив факторів макромаркетингового середовища на
підприємство;
− провести аналіз внутрішнього середовища економічно обґрунтувати
та маркетингової діяльності підприємства;
−запропонувати та пропозиції щодо удосконалення управління маркетинговою 
діяльністю підприємства в умовах конкурентної боротьби.

Об’єктом дослідження є процес управління маркетинговою діяльністю
ПАТ «Крюківський вагонобудівничий завод».

Предметом дослідження є принципи, методи і інструменти управління
маркетинговою діяльністю ПАТ «Крюківський вагонобудівничий завод».

Методологічну основу дослідження становили методи наукової
абстракції, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, логічного аналізу, системного
підходу тощо. Для розв’язання визначених завдань в дисертаційній роботі
також застосовувались наступні методи: монографічний – при вивченні
літературних джерел, практики управління маркетинговою діяльністю
підприємства; теоретичне узагальнення, порівняння та аналогії – для
розкриття сутності поняття «управління маркетинговою діяльністю»;
абстрактно-логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, формування
висновків та обґрунтування нових гіпотез; Запропоновані та обґрунтовані у
роботі механізми управління маркетинговою діяльністю підприємства можуть
бути використані на практиці вітчизняними промисловими підприємствами.



Апробація результатів роботи:
Основні положення і результати досліджень представлені у формі

доповіді: Аспекти управління маркетинговою діяльністю машинобудівного
підприємства. Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві:
проблеми та перспективи».
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