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Метою роботи є аналіз та оцінка кон’юнктури ринку продукції 
м’ясопереробних підприємств.

Об’єктом дослідження магістерської роботи ринок продукції 
м’ясопереробних підприємств.

Предмет – сукупність теоретичних та прикладних методів дослідження
кон’юнктури ринку продукції м’ясопереробних підприємств на як передумови
їх стійкого розвитку.

У магістерській роботі:розглянута м’ясна сировина як основа діяльності
м’ясопереробних підприємств;визначено споживчі характеристики продукції
м’ясопереробних підприємств; виявлено специфіку кон’юнктури ринку
м’ясопереробної галузі; надано характеристику ринку м’ясної продукції в
Україні; встановлено тенденції споживання м’ясної продукції в Україні;
проаналізовано ринкову кон’юнкутру продукції м’ясопереробних підприємств;
здійснено оцінку попиту на продукцію м’ясопереробних підприємств;
сформовано комплекс маркетингу на основі сегментування споживачів м'ясої
продукції.

Робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків і
списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 103 сторінки, що
включає 18 таблиць, 17 рисунків; список використаних джерел нараховує 82
найменування.

Ключові слова: кон’юнктура ринку, ринок продукції м’ясопереробних
підприємств, споживчі властивості м’яса, сегментування.



ABSTRACT

Pashchevska AM Diagnosis of the market situation of meat processing 
enterprises. Manuscript. Master's Degree for Master's Degree in 075 – Marketing. 
Kremenchug Mykhailo Ostrogradsky National University, Kremenchug, 2019.

The purpose of this paper is to analyze and evaluate the market conditions for 
meat processing products.

The object of study of the master's work is the market of meat processing
enterprises.

The subject is a set of theoretical and applied methods of researching the 
market situation of meat processing enterprises as a prerequisite for their sustainable
development.

In the master's thesis: considered meat raw materials as the basis of activity of 
meat processing enterprises, determined consumer characteristics of products of meat
processing enterprises; the specific conditions of the meat processing industry have 
been identified; a description of the meat market in Ukraine; trends in consumption of 
meat products in Ukraine; analyzed the market conjuncture of meat processing 
enterprises; estimated demand for meat processing products; formed a marketing 
complex based on segmentation of consumers of meat products.

The work consists of an introduction, three sections of the main part, 
conclusions and a list of sources used. The volume of work is 103 pages, including 18 
tables, 17 figures; the list of sources used has 82 names.

Keywords: market conditions, meat processing product market, consumer meat
properties, segmentation.


