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Метою  магістерської  роботи  є  визначення  теоретичних  положень  та

розробка  практичних  рекомендацій  щодо  застосування  STP-маркетингу  на

м’ясопереробних підприємствах.

Основним науковим результатом магістерської роботи є систематизація й

узагальнення  теоретичних  положень,  а  також  розробка  практичних

рекомендацій,  спрямованих  на  формування  й  реалізацію  STP-маркетингу  на

м’ясопереробних  підприємствах.  Основні  результати  дослідження,  що

характеризують  наукову  новизну  та  особистий  внесок  автора,  полягають  у

наступному:

удосконалено
– визначення  поняття  «STP-маркетинг»,  який  трактується  як  систематизований

комплекс маркетингових заходів, спрямований на пошук та виявлення цільової

аудиторії  підприємства  за  допомогою  процесів  сегментування,  відбору

цільового ринку і позиціонування з метою задоволення потреб споживачів та

підвищення конкурентоспроможності підприємства.
набуло подальшого розвитку
– формування основних споживчих профілів, які характерні для ринку

м’ясної  продукції  та  є  певними  психографічними  характеристиками

покупців  з  особливими потребами і  смаками,  з  різним сприйняттям

маркетингових заходів підприємств через їхні відмінності в цінностях і

стилі  життя,  які  необхідно  враховувати  м’ясопереробним

підприємствам  при  формуванні  довгострокових  відносин  зі

споживачем.

Ключові  слова:  STP-маркетинг;  сегментування,  цільовий  ринок,

позиціонування, м’ясна продукція, м’ясопереробні підприємства.

Key words: STP marketing; segmentation, target market, positioning, meat

products, meat processing enterprises.


