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ABSTRACT

Demydenko V. I. Scientific and practical principles of marketing activity of
meat processing enterprises.. Manuscript. Master's work on obtaining an
educational degree «мaster» in specialty 075 – «Marketing». Kremenchuk
Mykhailo Ostrogradskyi National University, Kremenchuk, 2018.
The object of the research is the processes of marketing activity of meat
processing enterprises.
The subject of the study is theoretical, methodological and applied aspects of
the formation and functioning of scientific and practical principles of the
development of marketing activities of meat processing enterprises.
The purpose of the work is to substantiate the scientific and practical principles and
to develop practical recommendations on the formation and functioning of
marketing activities of meat processing enterprises.
The tasks of the master's work are: to study the history and traditions of meat
processing in Ukraine; to carry out a qualitative characteristic of meat products as a
sales object; to study the specifics of marketing activities in the meat processing
industry; to carry out a comprehensive analysis of the development of the meat
products market; to synthesize enterprises-leaders of the meat processing industry;
to evaluate the potential of meat processing enterprises in the region; update
management of marketing activities of enterprises; to form a consumer orientation
of the marketing policy of enterprises; Segment marketing tools of enterprises.
The work contains: 114 pages, 11 tables, 22 figures, bibliography: 64 titles.

Key words: marketing, meat processing enterprises, marketing of meat
processing enterprises, meat products market.


