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АНОТАЦІЯ

     Метою магістерської роботи є розробка теоретичних та практичних засад
формування і реалізації комплексу маркетингових стратегій і управління
конкурентоспроможністю на прикладі ПрАТ «АвтоКрАЗ».
    Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні
завдання: проаналізовано теоретичні основи управління маркетингом і
забезпечення конкурентоспроможності та їхні особливості в умовах виходу на
зовнішні ринки; зроблено комплексний аналіз основних техніко-економічних та
фінансових показників діяльності ПрАТ „АвтоКрАЗ”; розроблено 
удосконалення організаційної структури управління підприємства та заходи із
покращення маркетингової діяльності; розраховано економічну ефективність
запропонованих заходів з удосконалення роботи підприємства; розглянуто
питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві.
   За результатами досліджень керівництвом ПрАТ «АвтоКрАЗ» плануються до 
реалізації запропоновані заходи.

   Ключові слова: управління маркетингом, маркетингова діяльність,
конкурентоспроможність,зовнішні ринки,ефективність,організаційна
структура управління, автомобілебудування.

   Keywords: marketing management, marketing activity, competitiveness,
foreign markets, efficiency, organizational structure of management, automotive.
    


