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РЕФЕРАТ

Грицай О. С. Маркетингова орієнтація збутової діяльності
підприємства та шляхи її вдосконалення. Рукопис. Випускна робота на
здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030507 –
«Маркетинг». Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 р.
Об’єктом дослідження роботи є процес управління збутовою діяльністю 
підприємства.
Предмет – сукупність теоретичних та прикладних методів управління
збутовою діяльністю.
Мета роботи – комплексне дослідження сутності та змісту збутової
діяльності підприємства та шляхи її удосконалення.
У роботі: - розглянуто сутність управління збутом, як складової
системи маркетингу;
 - встановлено особливості збутової діяльності промислового підприємства;
- розглянуто методи оцінки збутової діяльності підприємства;
- проаналізовано збутову діяльності підприємства;
- здійснено оцінку товарного асортименту, як основи збутової
діяльності підприємства;

– наведено характеристику ринку збуту підприємства;     
–  розглянуто заходи

по стимулюванню збуту промислового підприємства;
- розроблено систему знижок на ПрАТ «КрКЗ»;
- запропоновано рекламу як елемент в системі просування продукції.
Робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини,
висновків і списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 88
сторінок, що включає 8 таблиць, 12 рисунків; список використаних джерел
нараховує 39 найменувань.
Ключові слова: збут, стимулювання збуту, промислове підприємство.


