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РЕФЕРАТ

Дігтяр Ю. В. Інтернаціоналізація каналів збуту підприємства переробної
промисловості. 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 формування інтернаціоналізації каналів
підприємства переробної галузі. Предметом дослідження є теоретичні та 

практичні засади інтернаціоналізації каналів підприємства переробної галузі.
Мета роботи – на підставі теоретичного обґрунтування та емпіричного

дослідження виявити методи інтернаціоналізації каналів збуту підприємства
переробної промисловості. Завданнями випускної роботи є: розглянути способи

освоєння підприємством зовнішнього ринку; з’ясувати питання 
інтернаціоналізації збуту підприємства: організаційні ракурси; вивчити правові

засади зовнішньоекономічної діяльності підприємства; навести якісну 
характеристику продукції підприємства; проаналізувати канали збуту 

підприємства на внутрішньому зовнішньому  ринку; тринку; проаналізувати 
запропонувати канали шляхи збуту підприємства оновлення каналів на збуту
підприємства на зовнішньому ринку; обґрунтувати реновацію способу виходу
підприємства на зовнішній ринок; виконати розрахунок ефективності способу
виходу підприємства на зовнішній ринок.                                                             

Робота містить: 85 сторінок, 20 таблиць, 14 рисунків, 26 формул, список 
літератури: 30 найменувань                                                                               
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