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Проведено маркетингові дослідження щодо можливості підвищення 

ефективності просування на споживчий ринок України нових продуктів 

харчування функціонального призначення. На підставі проведених досліджень 

розроблено методологічні підходи та ефективні принципи позиціонування 

інноваційних функціональних харчових продуктів на вітчизняному ринку. 
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Проведены маркетинговые исследования относительно возможности 

повышения эффективности продвижения на потребительский рынок 

Украины новых продуктов питания функционального назначения. На основе 

проведенных исследований разработаны методологические подходы и 

эффективные принципы позиционирования инновационных функциональных 

пищевых продуктов на отечественном рынке. 
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MARKETING RESEARCH TO IMPROVING THE EFFICIENCY 

PROMOTION ON DOMESTIC MARKET NEW FUNCTIONAL FOODS 

 

V. Mikhailov, M. Chuiko, А. Chuiko 
 

The work carried out market research on the possibility of increasing the 

efficiency of promotion to the consumer market Ukraine novel functional foods. The 

results of a questionnaire survey of managers of food processing industry and trade 

have shown that they generally have a positive attitude to the production and 

delivery to the consumer market of functional foods. Established that one of the 

main obstacles to food and processing industry to produce functional foods is the 
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lack of economic interest and institutional arrangements of local authorities should 

develop programs that support and maintain the health of the population. 

Based on the findings the methodological approaches and principles of 

effective positioning of innovative functional food products on the domestic market.  

Thus, the model of increasing the efficiency of communication with the consumer in 

the derivation of functional foods for the consumer market, and develop 

interventions for consumers with a negative perception of functional foods due to 

lack of information, or distorted information about them. Methodological 

approaches to improve the efficiency of promoting functional foods to the consumer 

market include identifying the demands of consumers, which vary depending on 

several factors, and the design of functional foods in the form of evidence of benefits 

of a new product and new product positioning. 

Keywords: marketing, research, consumer, product, functional, survey, 

efficiency, positioning. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних 

умовах господарювання, коли ринковий успіх є головним критерієм 

діяльності, маркетинг становить собою невід'ємну складову успішної 

діяльності будь-якого підприємства. Без маркетингових досліджень, 

без вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища та їх 

регулярного моніторингу формування довгострокових конкурентних 

переваг компанії неможливо. При цьому основними рушійними 

силами розвитку маркетингу є такі чинники, як відносне насичення 

першочергових потреб ринку в товарах і послугах, загострення 

конкурентної боротьби за споживача і збільшення виробництва 

наукомісткої продукції [1]. 

Серед пріоритетних напрямів розвитку науки в галузі харчової 

промисловості України особливе місце посідають технології продуктів 

профілактичного, лікувального, дитячого та геродієтичного 

харчування. Необхідність створення саме таких харчових продуктів 

зумовлена значним погіршенням стану здоров'я населення, що 

пов'язано значною мірою зі зниженням якості харчування. Аналіз 

фактичного харчування населення України дозволяє характеризувати 

його як кризовий щодо забезпеченості мікронутрієнтами (дефіцит 

вітамінів, мінеральних і біологічно активних речовин) [2]. 

Разом із тим, виведення нового харчового продукту на ринок, а 

тим більше функціонального, завжди пов'язане з ризиком і значними 

труднощами. Складний процес розробки та впровадження 

продовольчих інновацій передбачає, насамперед, чималі фінансові 

витрати, що мають забезпечити зміну поколінь техніки і технологій, а 

також використання поліпшених способів і методів виробництва. Тож 

дуже важливо, щоб інноваційний продукт, крім новизни, відповідав 

вимогам ринкового попиту і приносив прибуток виробнику [3]. 
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Серйозним бар'єром на шляху зміцнення позицій інноваційних 

функціональних харчових продуктів та збільшення попиту на них як 

на засоби збереження здоров’я і зниження ризику виникнення 

захворювань є насторожене ставлення до них з боку населення. І тут 

особливого значення набуває маркетинг, оскільки грамотно проведене 

маркетингове дослідження дозволяє найбільш повно сформулювати 

уявлення споживача про продукт і тим самим допомагає мінімізувати 

ризики створення й просування продукту на ринок. При цьому 

маркетинг створює умови не тільки для виходу на ринок, а й включає в 

себе закріплення позиції підприємства на ринку, розширення 

продажів, швидку зміну характеристик продукції під впливом 

технологічних досягнень і збільшених вимог споживача [4; 5]. 

Для успішного просування на ринок інноваційних продуктів 

харчування в першу чергу необхідно виявити уявлення споживачів про 

функціональні харчові продукти як такі, а також провести аналіз 

мотивів їх споживання. З’ясування даних питань дозволить розробити 

найбільш ефективні принципи позиціонування нових функціональних 

продуктів, що, у свою чергу, допоможе оптимізувати процес 

створення, впровадження та реалізації інноваційних продуктів 

харчування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, до 

продуктів функціонального харчування належать продукти із 

заданими властивостями залежно від мети їх застосування. За останні 

роки в науці про харчування сформовано концепцію функціонального 

харчування, згідно з якою функціональний продукт, крім впливу 

традиційних поживних речовин, що він містить, повинен благотворно 

впливати на здоров’я людини, регулювати певні процеси в організмі та 

запобігати розвитку певних захворювань. Основна увага під час 

розробки та створення функціональних продуктів харчування 

приділяється медико-біологічним вимогам до нових продуктів і 

добавок. До них відносять у першу чергу нешкідливість, а також 

органолептичні, загальногігієнічні та технологічні вимоги [6]. 

На сьогодні науковцями в галузі харчової промисловості 

розроблено низку продуктів харчування функціонального призначення 

[7]. Проте функціональні харчові продукти як нова товарна категорія 

вимагають інноваційних підходів на всіх етапах руху товару, 

починаючи з розробки продукту і закінчуючи доведенням до 

споживача. Тому наукові дослідження в галузі просування на 

споживчий ринок функціональних харчових продуктів вимагають 

розробки відповідної концепції, спрямованої на більш ефективне 
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впровадження вітчизняних наукових розробок у виробництво і на 

споживчий ринок [8]. 

Мета статті полягає у розробці методологічних підходів щодо 

просування на споживчий ринок функціональних харчових продуктів 

на підставі проведених маркетингових досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час розробки 

заходів із підвищення ефективності впровадження нової продукції 

виходили з того, що функціональні харчові продукти як нова товарна 

категорія вимагають інноваційних підходів на всіх етапах, починаючи 

зі ставлення до інновацій виробників і торговельних підприємств і 

закінчуючи споживачами. 

Для виявлення ставлення керівників підприємств харчової і 

переробної промисловості та торгівлі до випуску та постачання на 

споживчий ринок харчових продуктів функціонального призначення, а 

також причин перешкод виробництва і просування на споживчий 

ринок такої продукції було проведено анкетне опитування,  наведене 

на рис. 1. 

так,

82%

ні,

5%

вагаюся з 

відповіддю,

13%

 
Рис. 1. Ставлення керівників підприємств до 
випуску та постачання на споживчий ринок 

харчових продуктів функціонального призначення 

 

Результати опитування показали, що 82% керівників 

підприємств харчової і переробної промисловості та торгівлі в цілому 

позитивно ставляться до виробництва та постачання на споживчий 

ринок функціональних харчових продуктів, 13% вагалися з 

відповіддю, імовірно тому, що слабко уявляють обсяги попиту на дану 

товарну категорію, і лише 5% керівників негативно поставилися до 

впровадження у виробництво такої продукції, що пов'язано з 

відсутністю економічної зацікавленості. 
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Установлено, що навіть при позитивному ставленні до таких 

продуктів лише близько 10% цієї продукції впроваджується на 

споживчий ринок, тому необхідно також було виявити причини 

перешкод. Дані обробки результатів опитування показали, що однією з 

головних причин, що не дозволяє підприємствам харчової та 

переробної промисловості виробляти функціональні харчові продукти, 

є відсутність економічної зацікавленості. Інша причина полягає у 

відсутності організаційних механізмів, що, на наш погляд, залежить 

від місцевих органів влади, які з урахуванням антропогенного 

навантаження на населення в окремих регіонах повинні розробляти 

програми забезпечення і підтримки здоров'я населення, за рахунок 

збагачених, у тому числі мікронутрієнтами, продуктів харчування. 

У підвищенні ефективності просування функціональних 

харчових продуктів важлива роль відводиться комунікаціям із 

споживачем, що могло б сприяти більш швидкому їх впровадженню в 

раціон харчування окремих категорій населення. У зв'язку з цим 

розроблено модель підвищення ефективності комунікації зі 

споживачем при виведенні функціональних харчових продуктів на 

споживчий ринок. Перший блок моделі спрямований як на виробника, 

так і на споживача, які беруть участь безпосередньо й опосередковано 

в процесі руху продукту на споживчий ринок (рис. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Чинники, що впливають на процеси сприйняття  

споживачами функціональних продуктів харчування 

 

Другий блок включає заходи з підвищення ефективності 

взаємодії зі споживачем, що враховують об'єктивні й суб'єктивні 

чинники сприйняття (рис. 3). 

 

Об’єктивні чинники Суб’єктивні чинники 

 Стан здоров'я споживача 

 Рівень доходу й умови життя 

споживача 

 Ступінь новизни функціональних 

продуктів (радикальність інновації) 

 Схожість нових продуктів з 

традиційними 

 Доступність на споживчому ринку 

 

 Система цінностей (ставлення 

до свого здоров'я) 

 Вік споживача (ступінь супротиву, 

персональний досвід) 

 Адекватність споживача (здатність 

сприймати функціональні продукти) 

 Інноваційний досвід споживача 

(готовність до споживання нового) 

 

Вплив на процеси сприйняття об'єктивних і суб'єктивних чинників 
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Рис. 3. Чинники, що підвищують ефективність взаємодії зі споживачем 

 

Також розроблено заходи впливу на споживача при негативному 

сприйнятті функціональних продуктів харчування через нестачу 

інформації або спотворену інформацію про них. Для цього 

запропоновано використовувати такі заходи з формування образу товару, 

як приєднання до відомого бренду виробника нового функціонального 

харчового продукту, вдале розташування інформації про функціональні 

властивості товару на упаковці або рекламному проспекті, надання 

емоційного забарвлення інформації про новий продукт та її 

персоніфікація, надання продукту привабливого товарного вигляду тощо. 

Таким чином, методологічні підходи до підвищення 

ефективності просування функціональних харчових продуктів на 

споживчий ринок включають два напрями діяльності підприємств 

харчової та переробної промисловості й торгівлі. Перший напрям 

діяльності призначений для виявлення запитів споживачів, які 

змінюються залежно від низки чинників. При цьому виникає 

необхідність прогнозування потреб у функціональних харчових 

продуктах, вибору сегмента ринку, визначення особливостей традицій, 

соціального середовища, стереотипів вікових груп. Другий напрям 

призначено для ефективного просування функціональних харчових 

продуктів на ринок. Воно включає проектування функціональних 

харчових продуктів у формі подання доказів переваг нового товару, а 

також позиціонування нового товару. При цьому інформація про 
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харчових продуктів за критеріями 

корисності й ціни 

 Формування потреб у нових 

функціональних харчових 

продуктах 

 Урахування стану соціального  

середовища 

 Взаємодія зі споживачем, обережне 

зниження емоцій 

 Аргументоване інформування про 

новий товар 

 Створення і підтримування 

партнерських відносин зі споживачем 

 Вибір сегмента ринку для 

впровадження нового товару 

 Демонстрація прикладів успішних 

нових функціональних продуктів 

 

Заходи з підвищення ефективності взаємодії зі споживачем 

При суб'єктивних 
чинниках сприйняття 
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новий товар має бути аргументованою, підтвердженою прикладами 

корисності нових  харчових продуктів функціонального призначення. 

Отримані результати проведених маркетингових досліджень 

дозволили також зробити наступні висновки щодо розробки 

ефективних принципів позиціонування інноваційних функціональних 

продуктів харчування на вітчизняному ринку. 

По-перше, важливим моментом є формування образу виробника 

харчової продукції функціонального призначення як досить великого 

підприємства з великим досвідом виробництва продуктів харчування, а 

також продукти мають виготовлятися за участю якого-небудь науково-

дослідного інституту. До того ж для споживачів дуже важлива 

контролююча роль держави у виробництві нового продукту харчування. 

По-друге, необхідно, щоб в якості основних збагачувальних 

компонентів функціональні продукти харчування містили природні 

джерела мікронутрієнтів. При цьому бажано, щоб органолептичні 

властивості інноваційного продукту максимально відповідали 

традиційним, звичним для споживача. 

По-третє, позитивний образ продукту необхідно підтримувати 

активною дистрибуцією, рекламою, просуванням. Нова марка повинна 

широко розповсюджуватися як через супермаркети (спеціальні відділи 

або відділи дієтичного харчування), так й аптеки-фармамаркети. Крім 

того, харчові продукти функціонального призначення мають 

компенсувати шкідливий вплив поганої екології та недосконалості 

харчування, а також наслідків неправильного, нездорового способу 

життя. Функціональні харчові продукти повинні також забезпечувати 

підтримку організму як єдиної гармонійної системи, здатної 

активізувати захисні ресурси у разі захворювання. 

Висновки. Таким чином, розробка і випуск інноваційних 

продуктів харчування є актуальними не тільки через необхідність 

задоволення зростаючих продовольчих потреб населення, а й у зв'язку 

з особливостями розвитку в сучасних умовах вітчизняної харчової 

промисловості, які виражаються в скороченні загального числа 

компаній і посиленні концентрації виробництва, що, у свою чергу, 

неминуче призводить до загострення конкуренції. Наслідком 

посилення конкуренції є необхідність нарощування інноваційного та 

маркетингового потенціалів вітчизняними виробниками продуктів 

харчування за рахунок безперервного оновлення своєї продукції. 

Використання сформульованих у результаті маркетингового 

дослідження принципів позиціонування інноваційних харчових 

продуктів функціонального призначення дозволить не тільки 

скоротити витрати підприємств під час розробки та виведення їх на 
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ринок, а й сприятиме зміцненню здоров'я населення, оскільки 

інноваційний продукт харчування стане зрозуміліше і ближче 

споживачеві. Активне впровадження інноваційних продуктів 

харчування допоможе забезпечити підприємствам підвищення 

конкурентного статусу і динамічне зростання виробництва. 
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