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РЕФЕРАТ

У роботі досліджені теоретико-методичні засади маркетингу виробничого

підприємства. Розглянуто аналітичні та нормативно-правові аспекти визначення

сучасного  стану  та  тенденцій  маркетингового  забезпечення  діяльності

підприємств  тютюнової  промисловості.  Визначено  особливості  формування

комплексу  маркетингового  забезпечення  діяльності  підприємств  тютюнової

промисловості.  Подані  техніко-економічні  показники діяльності  та  проведено

аналіз  фінансових  результатів  та  фінансового  стану  об’єкта  дослідження.  У

роботі  проведено  аналіз  маркетингової  діяльності підприємства.  За

результатами  проведеного аналізу  обґрунтовано  модель  створення

маркетингової інформаційної системи об’єкта дослідження.

Ключові  слова:  маркетингу.  маркетинг,  маркетингове забезпечення,

управління,  модель,  маркетингові  технології,  комплекс,  результативність

комплексу

The theoretical  and methodological  principles of  marketing of  a  production

enterprise  are  researched  in  this  paper.  The  analytical  and  regulatory  aspects  of

determining the current state and trends of marketing support of tobacco industry

enterprises are considered. The peculiarities of formation of a complex of marketing

support  of  activity  of  enterprises  of  the  tobacco  industry  are  determined.  The

submitted  technical  and  economic  indicators  of  the  activity  and  the  analysis  of

financial results and financial condition of the research object were carried out. The

paper analyzes the marketing activity of the enterprise. According to the results of the

analysis, the model of creation of the marketing information system of the research

object was substantiated.

Keywords:  marketing,  marketing  support,  management,  model,

marketing technologies, complex, effectiveness of the marketing complex.



ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................................

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ  МАРКЕТИНГУ  ВИРОБНИЧОГО

ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………….

1.1 Сутність маркетингу виробничого підприємства………………………………

1.2  Аналітичні  та  нормативно-правові  аспекти  визначення  сучасного  стану  та

тенденцій  маркетингового  забезпечення  діяльності  підприємств  тютюнової

промисловості…………………………………………………………………………

1.3  Формування  комплексу  маркетингового  забезпечення  діяльності  підприємств

тютюнової промисловості……………………………………………..

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»……………………………………….

2.1 Техніко-економічні показники діяльності підприємства………………………

2.2 Оцінка фінансового стану ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна»……………...

2.3 Охорона праці на ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна»………………………..

РОЗДІЛ 3

РОЗВИТОК  МЕХАНІЗМУ  МАРКЕТИНГОВОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»……………………….

3.1 Аналіз маркетингової діяльності ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна»............

3.2 Обґрунтування моделі створення маркетингової інформаційної системи на  ПАТ

«Джей Тi Iнтернешнл Україна»………………………………………………..

ВИСНОВКИ...................................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................................................


