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РЕФЕРАТ 

Мацкевич В. В. Формування цінової політики м ’ясопереробних
підприємств. Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня
«магістр» за спеціальністю 075 - «Маркетинг». Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.

Об’єктом дослідження є процес формування цінової політики
підприємств м ’ясопереробної галузі.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і
практичних засад формування цінової політики підприємств м ’ясопереробної
галузі та оцінки її ефективності в умовах зростання конкуренції на ринку
м ’ясної продукції.

Мета роботи - удосконалення теоретико-методичних підходів та
розроблення науково-практичних рекомендацій щодо формування цінової
політики підприємств м ’ясопереробної галузі.

Завданнями магістерської роботи є: уточнити сутність поняття ціни як
ринкового інструмента та запропонувати концептуальний підхід до її
формування; розглянути методичні підходи до формування цінової політики
підприємства; визначити чинники впливу на ціноутворення підприємств
м ’ясопереробної галузі; проаналізувати передумови формування цінової
політики підприємств м ’ясопереробної галузі; провести аналіз господарської
діяльності ПрАТ «Кременчукм’ясо»; здійснити аналіз формування цінової
політики ПрАТ «Кременчукм’ясо»; запропонувати методичний підхід до
планування рентабельності продукції при ціноутворенні на ковбасні вироби;
впровадити методичний підхід до розрахунку ціни на ковбасні вироби за
енергетичною цінністю; запропонувати комплексний підхід до оцінки
ефективності цінової політики підприємства м ’ясопереробної галузі.

Робота містить: 87 сторінок, 20 таблиць, 17 рисунків, список літератури:
41 найменування, 3 додатки.

Ключові слова: енергетична цінність, ковбасні вироби, м ’ясопереробні
підприємства, ціна, ціноутворення.



ABSTRACT

Matskevitch V. V. Formation o f price policy of meat processing enterprises.
Manuscript. Master’s work on obtaining an educational degree «Master» in specialty
075 - «Marketing». Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University,
Kremenchuk, 2019.

The object o f the research is the process o f pricing policy o f meat processing
enterprises.

The subject of the research is a set of theoretical, methodological and practical
bases of formation of the price policy of the meat processing industry enterprises
and evaluation o f its effectiveness in the conditions of increasing competition in the
meat products market.

The purpose o f the work is to improve theoretical and methodological
approaches and to develop scientific and practical recommendations on the pricing
policy of meat processing enterprises.

The tasks o f the master’s work are: to clarify the essence of the concept of
price as a market tool and to propose a conceptual approach to its formation; to
consider methodical approaches to formation of enterprise pricing policy; identify
factors influencing the pricing o f meat processing enterprises; to analyze the
preconditions for the pricing policy of meat processing enterprises; to conduct an
analysis of the business activity of «KremenchukMyaso» PJSC; to analyze the
pricing policy of PJSC «KremenchukMyaso»; to propose a methodological
approach to planning the profitability o f products when pricing for sausage products;
implement a methodical approach to the calculation of the price for sausage products
at energy value; to propose a comprehensive approach to evaluating the cost-
effectiveness of the meat processing industry.

The work contains: 87 pages, 20 tables, 17 figures, list o f literature: 41 titles,
3 additions.

Key words: energy value, sausage, meat processing companies, price, pricing.


