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РЕФЕРАТ

     Випускна робота представлена на 157 сторінках комп’ютерного тексту,

містить 32 таблиці, 14 рисунків, 61 формулу і список використаних джерел із 43

найменувань.

      Предметом дослідження є: сукупність теоретико-методичних засад та

прикладних проблем, пов’язаних із маркетинговим забезпеченням діяльності

підприємств легкої промисловості.

     Об’єктом дослідження є: процеси організування маркетингового

забезпечення підприємств легкої промисловості на прикладі виробничо-

комерційна фірма «ТІКО-Маркетинг».

    В випускній роботі розглянуті теоретичні аспекти дослідження

маркетингового забезпечення діяльності підприємств, механізм маркетингового

розвитку підприємства, проведений аналіз фінансово-господарської діяльності

ВКФ «ТІКО-Маркетинг», проведений аналіз ефективності механізму

маркетингового забезпечення діяльності підприємства та запропоновані заходи

щодо підвищення його ефективності.

Ключові слова: маркетингове забезпечення, ефективність 

маркетингу,розповсюдження продукції.

  

        In the final work the theoretical aspects of the study of enterprise marketing

software, marketing mechanism of enterprise development, the analysis of financial

and economic activity of ICC "Tico-Marketing", an analysis of the effectiveness of

the marketing support of the company and proposed measures to improve its

efficiency.
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