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РЕФЕРАТ

Об'єкт  дослідження -  процеси  організування  збутової  діяльності 

підприємств  легкої  промисловості  на  прикладі  Товариства  з  обмеженою 

відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Легпромсервіс» 

Предмет  дослідження -  сукупність  теоретико-методичних  засад  та 

прикладних  проблем,  пов’язаних  із  маркетинговим  забезпеченням  реалізації 

товарної продукції підприємства. 

Мета  роботи  полягає  в  дослідженні  маркетингового  механізм  діяльності 

підприємства  як  інструменту  підвищення  ефективності  збутової  політики 

підприємства.  Обґрунтувати  та  запропонувати  до  впровадження  рекомендації 

щодо  підвищення  ефективності  механізму  стимулювання  продажів  товарів  на 

підприємствах легкої промисловості.

Ключові  слова:  стимулювання  продажів,  рентабельність  продажів, 

стимулювання реалізації продукції 

The  purpose  of  the  work  is  to  study  the  marketing  mechanism  of  the 

enterprise as a tool for improving the efficiency of sales policy of the enterprise. 

To substantiate and propose to the implementation of the recommendation on 

increasing the efficiency of the mechanism of stimulation of sales of goods at light 

industry enterprises.

Key words: sales promotion, profitability of  sales,  stimulation of sales of 

products
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