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Тема (укр.)
Сегментація ринку в маркетингу

Тема (англ.)
Marketing segmentation in marketing

Реферат (укр.)
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних, методичних і прикладних засад сегментації ринку в маркетингу.

Поглиблено теоретико-методичні положення сегментації ринку в маркетингу, а саме: сформовано теоретичні засади та
виокремлено авторське розуміння основних чинники та критеріїв ефективної маркетингової сегментації. Узагальнено
теоретичні засади сегментації неоднорідного ринку на основі порівняння відмінностей, що існують в географічному,
психологічному, демографічному, поведінковому, соціальному та інших факторах. Проаналізовано основні моделі,
принципи сегментації ринку в маркетингу та сучасні маркетингові стратегії відповідно до рівня сегментації ринку,
завдяки яким при вірному сегментуванні ринку досягається конкурентоспроможність бізнесової одиниці. Визначено
ступінь привабливості цільових сегментів українських підприємств на основі комплексного тривимірного підходу.
Запропоновано можливості підвищення ефективності маркетингових стратегій українських підприємств на основі
сегментації ринку. Розроблена схема сегментації ринку комп’ютерних пристроїв із функцією мережевого підключення
для українського підприємства, яка являється логічним завершенням набору можливостей та інструментів для
підвищення ефективності маркетингової стратегії підприємств виробників мобільних пристроїв з функцією мережевого
підключення і надає можливість чітко простежити шлях, який необхідно пройти в процесі оцінки ринкового сегменту для
визначення маркетингової стратегії підприємства.

Реферат (англ.)
The thesis is devoted to justification of theoretical, methodological and applied principles of marketing activities of research
organizations at research market. The theoretical and methodological provisions of market segmentation in marketing have
been deepened, namely: the theoretical principles have been formed and the author's understanding of the main factors and
criteria of effective marketing segmentation has been distinguished. The theoretical bases of heterogeneous market
segmentation were summarized on the basis of comparison of differences existing in geographical, psychological, demographic,
behavioral, social and other factors. The basic models, principles of market segmentation in marketing and modern marketing
strategies were analyzed in accordance with the level of market segmentation, by which proper segmentation achieves the
competitiveness of a business unit. The degree of attractiveness of target segments of Ukrainian enterprises was determined
based on a comprehensive three-dimensional approach. Opportunities for increasing the effectiveness of marketing strategies
of Ukrainian enterprises based on market segmentation were offered. The scheme of segmentation of the market of computer
devices with a function of network connection for the Ukrainian enterprise was developed, which is the logical completion of
the set of opportunities and tools for improving the marketing strategy of enterprises of mobile device manufacturers with the
function of a network connection and provides an opportunity to clearly trace the path that needs to be followed in the
evaluation process of market segment to determine the marketing strategy of the enterprise.
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