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РЕФЕРАТ

    У тексті роботи: 86 сторінок, 15 таблиць, 44 рисунки, 2 формули,
34 літературних джерела.
    У роботі досліджені теоретико-методичні засади формування комплексу
маркетингових комунікацій підприємств. Розглянуто тенденції і передумови
розвитку маркетингових комунікацій в Україні та їх особливості відносно
промислових підприємств. Визначено особливості моделей та методів 
формування інтегрованих маркетингових комунікацій 
машинобудівнихпідприємств. Проведено аналіз техніко-економічних показників, 
фінансових результатів та фінансового стану об’єкта дослідження. У роботі 
проведено аналіз результативності комплексу маркетингових комунікацій 
підприємства. У роботі проведено моделювання основної тенденції обсягів
реалізації ПрАТ „КрКЗ” до 2021 рр. За результатами проведеного аналізу 
обґрунтовано впровадження інтегрованих маркетингових комунікацій 
інноваційно-активного підприємства ПрАТ „КрКЗ”.
    Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, споживач, попит,
стимулювання, збут, модель, концепція.

    The theoretical and methodological foundations of forming a complex of
marketing communications of enterprises are investigated in the work. The
tendencies and preconditions of development of marketing communications in
Ukraine and their peculiarities in relation to industrial enterprises are considered. The
features of models and methods of forming integrated marketing communications of
machine-building enterprises are determined. The technical and economic indicators,
financial results and financial condition of the research object are analyzed. The
paper analyzes the effectiveness of the enterprise marketing communications
complex. The main tendency of volumes of realization of JSC «KrKZ» by 2021 is
carried out in the work.
    Key words: marketing, marketing communications, consumer, demand,
stimulation, sales, model, concept.


