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Завданнями  магістерської  роботи  є:  довести,  що  потреба  у  м’ясі  є 

способом  виживання  людства;  з’ясувати  динаміку,  тенденції  та  державне 

регулювання  виробництва  сучасних  м’ясних  виробів;  охарактеризувати 

сутність, переваги та недоліки анкетування як методу пізнання; проаналізувати 

споживчі уподобання щодо виробників м’ясних виробів; синтезувати споживчі 

уподобання  щодо  м’ясних  виробів;  сформувати  особисті  характеристики 

респондентів  для  складання  портрету  споживача  м’ясних  виробів; 

аргументувати  доцільність  дослідження  споживачів  м’ясопереробними 

підприємствами  України;  обґрунтувати  комплексний  підхід  щодо  залучення 

різних  аудиторій  до  проведення  досліджень;  розробити  напрямки 

вдосконалення  форм,  засобів  та  методів  дослідження  споживачів  м’ясних 

виробів.

Ключові  слова:  маркетинг,  маркетингові  дослідження,  анкетування, 

споживчі уподобання, м’ясні вироби.

The tasks of the master's thesis are to: prove that the need for meat is a way of 

survival  of  mankind;  to  find  out  the  dynamics,  trends  and  state  regulation  of 

production  of  modern  meat  products;  characterize  the  essence,  advantages  and 

disadvantages of the questionnaire as a method of cognition; to analyze consumer 

preferences of meat products manufacturers; to synthesize consumer preferences of 

meat products; to form personal characteristics of the respondents for drawing up a 

portrait of the consumer of meat products; To substantiate expediency of research of 

consumers of meat-processing enterprises of Ukraine; To substantiate an integrated 

approach to attract various audiences to research; to develop directions of perfection 

of forms, means and methods of research of consumers of meat products.

Key  words:  marketing,  marketing  researches,  questionnaires,  consumer 

preferences, meat products.


