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Об’єктом дослідження магістерської роботи є маркетингова діяльність
м’ясопереробних підприємств.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних методів
покращення маркетингової діяльності за рахунок стандартів якості.
Мета магістерської роботи – є встановлення впливу якості продукції на
маркетингову діяльність м’ясопереробних підприємств та шляхи її 
вдосконалення за рахунок використання стандартів якості.
У магістерській роботі: визначено поняття м’ясні продукти та досліджено
нормативні основи діяльності м’ясопереробних підприємств; визначено
класифікацію та характеристику м’ясної продукції та відповідних стандартів 
якості; виявлено специфіку маркетингової діяльності на м’ясопереробних 
підприємствах; надано порівняльну характеристику товарної політики; 
проаналізовано цінову політику; здійснено оцінку збутової політики;
проаналізовано політику маркетингових комунікацій на м’ясопереробних 
підприємствах; визначено споживчі переваги в залежності від застосування 
стандартів якості; визначено вплив якості м’ясних виробів на маркетингову 
діяльність м’ясопереробного підприємства; надано рекомендації щодо 
вдосконалення маркетингової діяльності за рахунок стандартів якості.
Робота містить: 115 сторінок, 12 таблиць, 40 рисунків, список літератури: 66
найменування, 6 додатків.
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ABSTRACT

Reznik Yu. M. Improvement of marketing activity of meat processing enterprises due
to application of quality standards. Manuscript. Master's work on obtaining an 
educational
degree "Master" in specialty 075 - "Marketing". Kremenchuk National University 
named  after Mikhail Ostrogradsky, Kremenchuk, 2018
The object of research of master's work is the marketing activity of meat processing
enterprises.
The subject of the study is a set of theoretical and applied methods for improving
marketing activities through quality standards.
The purpose of the master's thesis is to establish the influence of product quality on 
the marketing activities of meat processing enterprises and ways of its improvement 
through the use of quality standards.
In the master's thesis: the concept of meat products is defined and the normative 
bases of activity of meat processing enterprises are investigated; the classification and
characteristics of meat products and the corresponding quality standards are 
determined; revealed the specifics of marketing activity in meat processing 
enterprises; The comparative description of the commodity policy of meat processing
enterprises is given; the price policy of meat processing enterprises is analyzed; 
evaluation of sales policy of meat processing enterprises; analyzed the policy of 
marketing communications at meat processing enterprises; defined consumer 
preferences depending on the application of quality standards of meat processing 
enterprises; the influence of quality of sausages on the marketing activity
of the meat processing enterprise is determined; recommendations for improving 
marketing
activities due to quality standards at meat processing enterprises were given.
The work contains: 115 pages, 12 tables, 40 figures, bibliography: 66 titles, 6 
annexes.

Key words: marketing activity, meat processing enterprise, quality of meat products,
commodity policy, price policy, marketing policy, marketing policy of 
communications.


