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РЕФЕРАТ

Черевко Д. О. Удосконалення маркетингових технологій просування
продукції в Інтернет середовищі. Рукопис. Випускна робота на здобуття

ступеня вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030507 –
«Маркетинг». Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 р.                                                        
Об’єктом дослідження є процес удосконалення маркетингових            
технологій просування продукції в інтернет середовищі.                     
Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади                  

      удосконалення маркетингових технологій просування продукції в Інтернет
середовищі.                                                                                                    

Мета роботи – виявити тенденції удосконалення маркетингових
технологій просування продукції в Інтернет середовищі за допомогою

з’ясування теоретичних засад, діагностики розвитку провідних компаній та 
визначити основні напрями та методи їх розвитку.                                         
Завданнями випускної роботи є: визначити електронну торгівлю як         

маркетингову технологію просування продукції; охарактеризувати моделі і
сектори електронної торгівлі; розглянути специфіку маркетингових          
технологій стосовно міжнародної електронної торгівлі товарами масового
споживання; проаналізувати застосування маркетингових технологій       

Інтернет-магазинами; провести аналіз застосування маркетингових технологій
Інтернет-аукціонами; дослідити синтез маркетингових характеристик 

електронних магазинів і аукціонів; навести перспективи розвитку маркетингу 
електронної торгівлі; запропонувати маркетингові умови діяльності 

електронних магазинів; розробити маркетингові умови діяльності електронних 
аукціонів. Робота містить: 78 сторінок, 1 таблицю, 4 рисунки, список 

літератури: 37 найменувань.                                                                           
                                                                                     

Ключові слова: Інтернет-магазин, Інтернет-торгівля, Інтернет-аукціон,
електронна торгівля.


