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Завданнями магістерської роботи є: розглянути такі поняття як суть і зміст

збутової  політики  підприємства;  охарактеризувати  канали  та  методи   збуту;

дослідити особливості збуту продукції на промислових підприємствах; скласти

загальну  характеристику  підприємства  ПАТ  «Кредмаш»;  проаналізувати

системи збуту  на підприємстві ПАТ «Кредмаш»; виявити вплив конкурентного

середовища  на  збутову  діяльність  підприємства;  сформулювати  рекомендації

для розширення ринків збуту за рахунок країн Європейського Союзу; визначити

методи ведення інноваційної та інвестицної діяльності; розробити  рекомендації

для проведення  маркетингових заходів  по стимулюванню збуту.

Ключові слова: збут, система збуту, маркетингова система збуту, збутова

політика, канали  та  методи  збуту, промислові   підприємства,  збутовий

маркетинг,  обсяги   виробництва, конкуренція,  конкурентоспроможність,

конкурентне середовище, інноваційна діяльність, інвестиції.

Key words: sales, sales system, marketing system, sales policy, channels and

sales  methods,  industrial  enterprises,  marketing  marketing,  production  volumes,

competition,  competitiveness,  competitive  environment,  innovation  activity,

investments.


