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МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Розвиток харчової промисловості має стратегічне значення для 

продовольчої безпеки країни та забезпечення належного рівня життя 

населення. Попит на харчові продукти буде мати місце не залежно 

від економічної ситуації чи карантинних обмежень, щоправда, 

залежно від зовнішніх обставин, структура попиту може 

змінюватись. З іншого боку на ринку харчових продуктів наявна 

значна конкуренція, причому в усіх цінових сегментах. Це породжує 

для підприємств необхідність боротись за свою частку ринку.  

Перш, ніж перейти до маркетингових аспектів розвитку 

підприємництва у сфері харчових продуктів, з’ясуємо, що слід 

розуміти під поняттям «розвиток» та як він співвідноситься із 

загальною корпоративною стратегією підприємства.  

Корпоративна стратегія – це стратегія, що описує загальний 

напрямок розвитку підприємства, його виробничо-збутової 

діяльності. Вона  поширюється на все підприємство, охоплює всі 

напрямки його діяльності, тому формується вищим керівництвом 

підприємства. Корпоративна стратегія повинна забезпечувати стійке 

економічне зростання і розвиток підприємства. При цьому поняття 

"зростання" та "розвиток", хоча і є взаємозалежними, але за своїм 

змістом можуть багато в чому не збігатися. Зростання – це, в 

основному, збільшення розмірів підприємства та розширення обсягу 

виробництва (випуск продукції, величина продажів, чисельність 

персоналу та ін.). Це кількісна зміна. Розвиток означає якісну зміну 

та відновлення господарської системи, підвищення ефективності її 

функціонування на основі вдосконалення техніки, технології та 

організації праці у всіх структурних підрозділах і поліпшення якості 

продукції, що випускається. Це якісна зміна. Тобто, якщо йдеться 

про збільшення обсягів виробництва продукції без якісних змін, про 

маркетингову стратегію глибокого проникнення на ринок, то має 

місце зростання. Якщо ж відбуваються якісні зміни – впровадження 

технологій, що забезпечують вищу якість продукції, використання 



ресурсозберігаючих технологій, зміна рецептур в бік збільшення 

екологічності, натуральності продуктів, впровадження інноваційних 

систем управління працею, удосконалення внутрішнього маркетингу 

тощо – йдеться про розвиток підприємства. 

Подивимось на поняття зростання та розвитку з позицій 

маркетингу. Саме орієнтація на зростання без розвитку або на так 

званий «умовний» розвиток, тобто розвиток для швидкого 

збільшення попиту та прибутків, без врахування довгострокових 

перспектив взаємодії із клієнтами і партнерами та аспектів 

корпоративної соціальної відповідальності – це одна із ключових 

проблем сучасного маркетингу. Розглянемо цю проблему 

детальніше. Нижче наведений типовий сценарій помилкових дій, до 

яких призводить відсутність орієнтації маркетингу підприємства на 

реальне зростання (рис. 1). 

1. Має місце ситуація, коли попит є низьким і, відповідно, 

прибутки підприємства також низькі. Виникає необхідність 

збільшення прибутків. 

2. На підприємстві відбувається активізація сил маркетингу без 

якісного стратегічного бачення, а саме:  

- активізація рекламної кампанії для існуючих продуктів, 

причому часто без попередньо сформованої рекламної стратегії, без 

прив’язки такої стратегії до маркетингових стратегій, до стратегії 

STP-маркетингу, без таргетування реклами; 

- створення нових продуктів без належного маркетингового 

обґрунтування та без чітких продуктових маркетингових стратегій. 

Саме тут має місце так званий «умовний» розвиток: начебто 

розширюється чи поглиблюється асортимент, вводяться нові 

продукти, елементи маркетингової диференціації та / або 

диверсифікації товарів. Виникає хибне враження, що відбувся 

розвиток. Насправді досить часто жодних якісних змін не 

відбувається, а навіть навпаки: наприклад, випуск оновлених 

продуктів із штучними барвниками та ароматизаторами, новий смак, 

яскравий колір та упаковка – продукт новий, якісне зростання 

мінусове. 

3. Що ж відбувається з новими продуктами, про які йшлося у 

попередньому пункті: часто після розроблення таких продуктів, з 

огляду на низький рівень початкових маркетингових досліджень та  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типова маркетингова проблема: сценарій маркетингу, 

орієнтованого на зростання без розвитку 

Джерело: розроблено автором на основі [5; 12] 
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стратегічного маркетингового планування, постає питання 

сформулювати потребу, яку задовольнятиме новостворений 

продукт. Таким чином, бачимо логічну помилку: спершу 

створюється продукт, потім формулюються його переваги для 

споживачів, щоб надалі за цими перевагами позиціонувати продукт 

в очах клієнта. Імовірно, що фактичної цінності і реальних переваг 

такий продукт взагалі не має, тому апелюють до емоційних важелів, 

часто також надуманих. 

4. Що підприємство отримує в результаті? У кращому для 

підприємства випадку, збільшення попиту на нетривалий період при 

значній частці непродуктивних витрат на рекламну кампанію. 

Витрати дійсно будуть малопродуктивними, адже рекламній 

кампанії не передувала рекламна стратегія, а рекламній стратегії – 

стратегія STP-маркетингу даної групи товарів. Імовірно, що канали 

рекламних комунікацій будуть не продумані, адже не було чіткої 

політики таргетування, і багато рекламних повідомлень залишаться 

практично із нульовим рівнем залученості клієнтів. Крім того, 

імовірно, що і рекламне звернення не буде мати того емоційного, 

сутнісного, забарвлення, яке «вполює» саме цільову аудиторію, 

адже, як йшлося раніше, стратегія STP-маркетингу не була 

сформована, а саме вона значною мірою визначає характеристики 

цільових клієнтів. Крім витрат на рекламу, матимуть місце й витрати 

на виробництво продукції, інші витрати на її збут тощо. Таким 

чином, якщо все ж спрацює ефект масштабу, і якщо покупці 

відгукнуться на новинку чи на акції й рекламу існуючих товарів, то 

можливий короткостроковий стрибок попиту. Є ймовірність, що він 

перекриє витрати, тоді матиме місце  тимчасове зростання 

прибутків. Але реальної цінності новий продукт не приніс, а існуючі 

продукти вже вичерпали свої можливості, і активізація реклами та 

маркетингу дала поштовх у бік зростання попиту лише на 

нетривалий період, тому досить скоро попит знову почне падати. 

Конкурентних переваг високого порядку розроблено не було, а 

конкурентні переваги низького порядку можуть легко копіюватись 

конкурентами. Таким чином, підприємство повернеться до 

початкового етапу: недостатнього попиту та низьких прибутків. 

Із вищесказаного можна зробити декілька висновків. Перше: 

зростання – це кількісна зміна, яка не завжди насправді дає реальні 

вигоди, але потребує витрат, до яких потрібно ставитись зважено, 



адже ресурси підприємства завжди обмежені. Зростання базується 

на конкурентних перевагах низького порядку. Розвиток – це якісна 

зміна, він може супроводжуватись кількісними змінами, а може не 

супроводжуватись ними, особливо на початкових етапах, але саме 

розвиток пов'язаний із набуттям конкурентних переваг високого 

порядку, які є стійкими, важко копіюються конкурентами та 

забезпечують підприємству довгострокові стійкі позиції на ринку. 

Нажаль, в реальності частина підприємств досить часто апелюють 

саме до зростання або, ще гірше, до так званого «умовного 

розвитку», коли начебто розробляється новий товар, який насправді 

жодної цінності для споживача не несе і не забезпечує підприємству 

конкурентних переваг високого порядку, втім формально 

вважається, що підприємство розвиває, переглядає маркетингову 

товарну політику, збільшує рівень диференціації та диверсифікації, 

освоює нові сегменти. Помилка маркетингу, яку мають уникати 

підприємства, зокрема й у сфері харчових продуктів: спочатку 

розробити товар, а потім формувати потреби, які він задовольняє, 

щоб апелювати до них у рекламних кампаніях. Рекламні стратегії 

при цьому практично відсутні або не узгоджені із маркетинговими 

стратегіями та загальними стратегіями підприємства. Маркетингові 

товарні стратегії часто також можуть бути на неналежному рівні. І 

третій, головний, висновок: для здобуття стійких позицій на ринку 

підприємство повинно впроваджувати саме розвиток, а не просто 

зростання, але розвиток, який забезпечує цінність для клієнта, 

вигоду для підприємства і враховує аспекти корпоративної 

соціальної відповідальності, а також чинник обмеженості ресурсів 

взагалі та ресурсів підприємства зокрема. 

З’ясувавши категорії зростання та розвитку, перейдемо до 

питання маркетингових аспектів розвитку підприємництва у сфері 

харчових продуктів. Простими словами, маркетинг для 

підприємства – це діяльність на ринку з метою виявлення потреб 

споживачів та задоволення їх краще за конкурентів. Маркетинг у 

широкому розумінні полягає у визначенні та задоволенні людських і 

суспільних потреб. Тобто, з одного боку, завданням маркетингу є 

задоволення потреб людей та суспільства в цілому, з іншого, для 

підприємства – отримання прибутків шляхом завоювання 

відповідного сегменту ринку. Ці завдання можуть успішно 

поєднуватись, але інколи в реальності вони суперечать один одному 



та вступають у конфлікт, для розв’язання якого слід апелювати до 

соціальної відповідальності підприємства. Розглянемо маркетингові 

завдання саме у сфері харчових продуктів (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Завдання маркетингу харчових продуктів 

Джерело: розроблено автором на основі [1-7; 9; 10; 12] 

 

Усі завдання маркетингу харчових продуктів можна умовно 

поділити на чотири блоки: людина, екосистема, клієнт та 

толерантність. Звісно, такий поділ є умовним, для кращої 

систематизації завдань маркетингу. Насправді ж усі блоки 

З
ад

о
в
о

л
ен

н
я
 п

о
т

р
еб

 с
п
о
ж

и
ва

ч
ів

 в
 а

сп
ек

та
х
 

су
ч

а
с
н

о
ст

і 
(з

р
у
ч

н
іс

ть
, 

ш
в
и

д
к
іс

ть
…

) 

З
ад

о
в
о

л
ен

н
я
 

ф
із

іо
л

о
г
іч

н
и

х
 п

о
т

р
еб

 

сп
о

ж
и

ва
ч
ів

  
в
 х

ар
ч
о

в
и

х
 

р
еч

о
в
и

н
ах

 т
а 

ен
ер

гі
ї 

 

Формування 

правильних 

потреб  

А
к
ц

ен
т 

н
а 

р
а

ц
іо

н
а
л

ь
н

о
м

у
 

сп
о
ж

и
в

а
н

н
і 

 

Формування  

якісної 

пропозиції  

Т
о
л

ер
а
н

т
н

іс
т
ь

  

  
(д

о
 п

р
и

х
и

л
ь
н

и
к
ів

 а
л
ь
те

р
н

ат
и

в
н

и
х
 

те
о

р
ій

, 
п

р
ед

ст
ав

н
и

к
ів

 р
із

н
и

х
 р

ел
іг

ій
) 

Етичність та соціальна 

відповідальність  

Маркетинг харчових 

продуктів 

Людина Екосистема 
Клієнт Толерантність 



нерозривно пов’язані між собою, адже людина є частиною 

екосистеми, а клієнт є людиною. Клієнт виділений в окрему 

категорію, щоб підкреслити саме маркетингові аспекти, які повинні 

бути враховані при розробленні продуктової політики 

підприємствами харчової сфери, формування цінної пропозиції 

клієнтам з урахуванням їхньої життєвої ситуації, стилю життя. 

Розглянемо кожний блок більш детально. 

 Блок «Людина» передбачає врахування та забезпечення 

фізіологічних потреб споживачів у продуктах харчування. Із цих 

аспектів підприємство харчової сфери при формуванні 

маркетингової політики повинно керуватись наступним:  

1) продуктова політика: належна якість харчових продуктів, 

натуральність та екологічність; 

2) цінова політка: доступність цін на харчові продукти для усіх 

верств населення. Звісно, можлива цінова та продуктова 

диверсифікація, орієнтованість на різні сегменти, але для людей із 

низьким рівнем доходу повинні бути доступні цінові категорії 

продуктів харчування, включаючи весь асортимент, що необхідний 

для задоволення фізіологічних потреб споживачів в харчових 

речовинах те енергії; 

3) політика розповсюдження: важливо забезпечити доступність 

продуктів харчування належної якості для усіх регіонів, налагодити 

ланцюги постачання товарів, роботу розподільчих центрів, 

організувати зручний онлайн та офлайн ритейл для споживачів. 

Блок «Екосистема» пов'язаний із екологічною складовою 

корпоративної соціальної відповідальності підприємства. Важливу 

роль тут відіграє не лише продуктова політика, але й політика 

просування та організація виробничих процесів на підприємстві.  

  Політика просування в аспекті екологічної відповідальності 

суб’єкта господарювання покликана формувати правильні потреби 

(комерційна та соціальна реклама), а також формувати у свідомості 

людей розуміння важливості раціонального споживання (переважно 

соціальна реклама). Крім суто реклами, важливу роль у формуванні 

раціонального споживання відграє менталітет суспільства в цілому, 

навчальних закладів тощо. Формування правильних потреб 

споживачів є необхідним для збереження екосистеми та здоров’я 

нації, а також для узгодження цілей маркетингу та екологічної 

відповідальності підприємства. В реальності, нажаль, інколи має 



місце так зване замкнене коло «Шкідливі потреби – маркетинг», яке 

призводить до збільшення випуску продукції із шкідливими 

домішками, погіршення екології та зниження порогу старості та 

смертності. Сутність цього кола в наступному: 1) споживач прагне 

до отримання максимального естетичного та органолептичного 

задоволення від вживання їжі, що, загалом, природно; 2) виробник 

задля збільшення попиту використовує штучні барвники, 

ароматизатори, підсилювачі смаку тощо, які при вживанні 

породжують так би мовити «викид гормонів щастя»; 3) споживач, 

реагуючи на красиву упаковку, привабливий аромат та зовнішній 

вигляд продукту, надає перевагу саме цьому продукту на противагу 

більш корисному, але менш привабливому ззовні товару; 4) 

сукупність ароматизаторів, штучних домішок та підсилювачів смаку 

дійсно провокує миттєвий короткостроковий викид серотоніну під 

час вживання продукту; 5) у свідомості споживача виникає 

прив’язка між радістю, щастям та конкретним продуктом, причому 

інші, продукти, без підсилювачів та штучних домішок (назвемо їх 

«звичайні продукти») поступово перестають надавати споживачу 

задоволення; 6) споживач практично відмовляється від «звичайних 

продуктів», замінюючи їх продуктами «умовного щастя»; 7) 

повернення до першого пункту «замкненого кола», але із тією 

поправкою, що звичайні продукти вже не здатні задовольнити 

потреби споживача в органолептичному та естетичному 

задоволенні, він прагне так званих «шкідливих товарів». Так, процес 

безперервно рухається по замкненому колу (рис. 3). 

З одного боку можна звинуватити в подібній ситуації виробників 

та маркетологів, які пропонують на ринку «шкідливі товари», але з 

іншого боку, саме споживач диктує ринку свої вимоги, і, якщо 

споживач сам пред’являє попит на такі товари, то, виходить, і він 

несе відповідальність за подібну ситуацію. Очевидно, для 

розірвання замкненого кола недостатньо того, щоб підприємства 

припинили випуск шкідливих товарів, замінивши їх менш 

привабливими, але більш натуральним  продуктами. Нехай навіть це 

зроблять фірми, що є лідерами ринку, попит на «шкідливий товар», 

сформований протягом багатьох років, залишиться. Відповідно, 

якщо буде попит, з’являться інші фірми, які знову пропонуватимуть 

товари із підсилювачами смаків та ароматизаторами, аби завоювати 

більшу частку ринку. Звісно, велику роль може відіграти 



законодавство, яке вже зараз дедалі більше домішок та інгредієнтів 

вносить у чорний список заборонених речовин. Втім, нажаль, не все 

підлягає стопроцентному контролю, а в законі досить часто можна 

знайти поправку, яка дозволить все ж частково обійти те чи інше 

табу. Тому ключовою фігурою, яка може змінити ситуацію, є 

споживач, адже, як йшлося вище, саме він диктує вимоги ринку. 

 
 

Рис. 3. Замкнене коло не правильного маркетингу та шкідливих 

потреб 

Джерело: розроблено автором 

 

Якщо споживачі відмовляться купувати «шкідливі товари», 

пред’являючи попит на здорове харчування, виробникам нічого не 

залишиться, окрім формування якісної пропозиції натуральних 

екологічних продуктів. Для цього у свідомості споживача потрібно 

сформувати правильні потреби (рис. 4).  
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Рис. 4. Механізм формування правильних потреб  

Джерело: розроблено автором на основі джерел [1–7; 9; 10; 12] 
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Тому формування правильних потреб відіграє таку важливу роль 

у збереженні  екосистеми та здоров’я нації. І саме маркетинг та 

система  корпоративної соціальної відповідальності підприємства 

разом із іншими інститутами може допомогти сформувати правильні 

потреби. 

Таким чином, у формуванні правильних потреб можуть брати 

участь чотири групи суб’єктів: підприємство, споживач, соціальні 

інститути та державні органи. Підприємство – представник 

пропозиції продуктів – має діяти по трьох напрямах: маркетинг 

стосовно продукту, іміджевий маркетинг, виробництво та 

маркетинг. Маркетинг стосовно продукту полягає безпосередньо у 

маркетинговій продуктовій політиці (розроблення натуральних, 

екологічних, корисних продуктів, включаючи також екологічну 

упаковку) та у рекламній кампанії щодо позиціонування цих 

продуктів, акценті на позитивних екологічних якостях у привабливій 

для цільових аудиторій формах. Приваблива ненав’язлива реклама, 

рекламні повідомлення, адаптовані до цільових споживачів, 

таргетовані канали комунікацій – все це в сукупності здатне 

показати переваги натурального продукту у такій формі, яка б 

зацікавила цільові аудиторії, перетворивши корисність продукту на 

моду, сучасний тренд, чинник, що позитивно впливає на 

зовнішність, довголіття, здоров’я…. – тощо – залежно від цінностей 

аудиторії, на яку орієнтований продукт. Іміджевий маркетинг 

полягає у створенні відповідного, позитивного іміджу підприємства 

та його торгових марок, формування політики бренду, адже 

виробнику з позитивним іміджем довіряють, до його думки 

прислухаються. Тому, окрім рекламної кампанії навколо окремих 

продуктів, потрібно приділяти увагу іміджу підприємства в цілому, 

по усіх складових. Третій напрямок, виробництво і маркетинг, в 

аспекті формування правильних потреб пов’язаний із 

впровадженням інноваційних технологій виробництва продукції, які 

б забезпечували збереження довкілля та екологічність виробів 

(продуктів харчування), а також акцентування на використанні 

таких технологій у рекламних та піар-кампаніях. Три названі 

напрями є взаємопов’язаними та у сукупності покликані сформувати 

у свідомості споживачів асоціації підприємства та його продукції із 

екологічністю, довірою, позитивом та високим іміджем. 



Роль соціальних інститутів у формуванні правильних потреб 

також є значною, причому спектр дії досить широкий: заклади 

освіти, засоби мас медіа тощо впливають на формування правильних 

потреб у існуючих та потенційних споживачів. Значна роль тут 

належить соціальній рекламі, неформальним лідерам думок, 

блогерам і т. ін. Не можна забувати і про роль вчителів, вихователів 

та, звісно, батьків. Зокрема, на противагу вивченню у школах 

складних понять і законів з анатомії та біології, які часто мало 

зрозумілі дитині, доцільніше було б більше уваги приділити 

формуванню правильних потреб, розумінню основ раціонального 

харчування, шкоди від певних штучних домішок у продуктах тощо: 

тобто давати матеріал із прив’язкою до реальності, у цікавій та 

доступній дитині формі. Досить важливою також є 

поінформованість споживачів, чому сприяє, зокрема, і стрімка 

діжиталізація, вільний доступ до інформації та швидке 

розповсюдження інформації. У пропаганді здорового способу життя 

та, зокрема, корисних екологічних продуктів, важливості 

збереження екосистеми тощо велике значення має ненав’язливість, 

нативність, відповідність інформаційних повідомлень особливостям 

сприйняття та світогляду цільових аудиторій. У протилежному 

випадку матиме місце зворотній ефект: нав’язливі непродумані 

інформаційні повідомлення будуть сприйняті як нецікаві, заїжджені, 

набридливі, такі, що «читають мораль». Це спричинить опір, 

особливо у молоді, викличе бажання протидіяти здоровому стилю 

життя, що нав’язується. Тому важливо, щоб інформація – із 

соціальної реклами, із вуст вчителів, батьків, соціальних медіа та 

інших каналів комунікацій – була адаптована під сприйняття та 

цінності відповідної цільової аудиторії, цікавою, дружньою, та 

апелювала до актуальних для цільової аудиторії цінностей. 

На формування правильних потреб можуть впливати і органи 

державної влади. Зокрема, у світовій практиці набуває поширення 

стимулювання державою екологічного виробництва, надання 

дотацій підприємствам, які використовують ресурсозберігаючі, 

безвідходні, інші екологічні технології, зменшення податкового 

тиску тощо. Важливим є і законодавче регулювання, яке визначає 

стандарти щодо якості харчових продуктів, види заборонених 

речовин, домішок у складі цих продуктів і т. ін. Значний позитивний 

вплив має принести інтеграція України у європейський та світовий 



простір, адже для експорту товарів у країни Європи та деякі інші 

країни світу потрібно дотримуватись ряду вимог щодо складу 

продуктів, екологічності, етичності їхнього виробництва, а також до 

інших складових корпоративної соціальної відповідальності 

підприємств-експортерів. 

Пропагуючи правильні потреби та раціональне споживання, 

потрібно, перш за все, показати споживачу взаємні вигоди для 

екосистеми та для нього самого, адже рівень самосвідомості у різних 

людей неоднаковий, і, нажаль, не кожен готовий споживати 

раціонально лише задля збереження довкілля. Навіть така вигода, як 

покращання впливу екосистеми на стан його здоров’я, також часто 

не є аргументом для споживача, адже проблема виглядає 

абстрактною, і людині здається, що її вирішення стосується 

держави, корпорацій виробників, але не її самої. Тому, окрім вигоди 

у вигляді кращої екології, споживачу варто запропонувати більш 

матеріальну вигоду, наближену до нього тут і зараз. На це 

відгукнеться набагато більше клієнтів. Можна навести приклади вже 

існуючих товарів, які пропонують взаємовигоду для клієнта та 

екосистеми одночасно. Так, енергозберігаюча лампа потребує 

менших витрат електроенергії (користь для екосистеми) і водночас 

значно зменшує витрати людини на електроенергію та служить 

набагато довше, ніж звичайна жарова лампа (корисність для 

споживача). Лічильники для води дозволяють людині самій 

контролювати витрати на водопостачання, а не залежати від інших 

мешканців будинку. Це стимулює встановлювати економічну 

систему водопостачання та вчасно усувати неполадки, які 

провокують нераціональний відтік води. Пропонування якісного 

екологічного взуття із акцентом на зручності, довговічності, 

комфортності та високій якості на противагу більш дешевого, але 

менш довговічного взуття також дає вигоду клієнту (зручність, 

якість, довговічність, зменшення витрат завдяки довшому терміну 

придатності) і екосистемі (зменшення рівня споживання та 

необхідності утилізації дешевого швидкозношувального взуття). 

Щодо раціонального споживання продуктів харчування, позитивний 

вплив може чинити пропаганда зменшення непотрібних витрат, 

економія. Так, людина часто споживає мало корисні продукти 

завдяки яскравій упаковці чи бажанню «заїсти» стресову ситуацію, 

що спричиняє непродуктивні витрати, які можна було б витратити 



на щось більш цікаве або заощадити. Багато публікацій у 

різноманітних блогах присвячені темі умовного збільшення доходів 

завдяки розумній економії, і виявляється, що досить часто 

нераціональне споживання спричиняє невиправдані витрати у 

великих розмірах. 

Раціональне споживання потребує роботи не лише зі 

споживачами, але й з виробниками. Йдеться не тільки про 

енергозберігаючі, екологічні та економні технології виробництва, 

але і про зміну підходу щодо маркетингової товарної політики в 

аспекті упаковки там, де це дозволяє технологія зберігання товару: 

1) упаковка із матеріалів повторного використання; 2) упаковка із 

матеріалів, що швидко розкладаються, не завдаючи шкоду екології; 

3) зменшення кількості матеріалу для пакування. Стосовно третього 

пункту можна навести приклад: цукерки, фасовані у коробці, 

приносить менше відходів, ніж цукерки у фольгованих пакетах, 

кожна з яких упакована в окрему обкладинку. 

Як один із прикладів долучення виробників та ритейлерів до 

формування раціонального споживання можна навести пропаганду 

культури розумного споживання від ТОВ «Intertop Україна», 

української компанії, яка управляє мережами ритейлерів одягу і 

взуття. Їхня кампанія «Маніфест екоїста» пропагує розумне 

споживання та сприяє формуванню правильних потреб, показуючи 

не лише внесок людини у природу, але й вигоду від розумного 

споживання для неї самої, тобто для людини [4]. По-перше, 

робиться акцент на тому, що піклуючись про природу, людина 

піклується про себе саму, адже вона живе в цій екосистемі, і 

негативні явища останньої впливають на здоров’я, зовнішність, 

якість життя людини. По-друге, наголошується, що, купуючи 

екологічні товари, людина купує більш безпечні товари для себе, 

тобто звернення спрямоване не суто на моральну сторону вчинку 

(покупки, споживання ресурсів), а на користь, яку несе правильний 

вчинок, споживачу. Крім того, «Маніфест екоїста» пропонує 

купувати продукцію високої якості, що служитиме довше, на 

противагу швидкозношувальній продукції низької якості. Тут знову 

ж прослідковується взаємовигода для екології та для клієнта: 

зменшуючи кількість відходів, обираючи раціональне споживання, 

людина отримує якісну продукцію, що служитиме довго. Має місце 

акцент на якості та на економії. Ще одним позитивним фактом цього 



Маніфесту є прив’язка екологічного одягу та взуття до фешн-тренду 

сучасної людини. Тобто у свідомості споживача формується 

ставлення до турботи про довкілля не як до самопожертви чи сухої 

моралі, а як до актуального мейнстріму. Основні постулати 

«Маніфесту екоїста» полягають в наступному: 1) цінувати не 

кількість речей, а їхню якість; 2) давати речам другий шанс; 3) 

перехід на речі нового покоління (виготовлені за 

ресурсозберігаючими технологіями, із перероблених матеріалів 

тощо); 4) мінімізація використання одноразових дрібниць; 5) перехід 

до раціонального споживання як до стилю життя. Зі свого боку ТОВ 

«Інтертоп Україна» відмовляється від використання пластикових 

пакетів, а також відкриває пункти прийому зношених товарів для 

правильної утилізації. Маніфест був доповнений весняною 

кампанією, яка акцентувала на гармонії людини та природи.  

Третій блок рисунку 2, «Клієнт», передбачає суто маркетинговий 

аспект надання клієнту цінної пропозиції у сфері харчових 

продуктів. Тут постає питання відмови від «умовного розвитку» та 

розроблення стійких конкурентних переваг високого порядку. 

Сучасний клієнт є досить обізнаним завдяки діджиталізації, 

популяризації та швидкому обміну інформацією, про що йшлося 

вище. І конкуренція на ринку харчових продуктів є високою. Тому, 

запропонувавши начебто новий продукт, із новим смаком та у новій 

упаковці, підприємство навряд чи здобуде довгострокові 

конкурентні переваги на ринку. Постає питання запропонувати 

клієнту реальну цінну пропозицію. Для цього потрібно звернутись 

до життєвої ситуації клієнта, виявити усі обставини, за яких він 

здійснює покупку, виявити ключові потреби та найболючіші 

проблеми, і дослідити, які з них та як підприємство може усунути. 

На рисунках 5 та 6 схематично поданий ланцюжок дій підприємства 

у випадку «умовного розвитку» (рис. 5) та розроблення дійсно 

цінної пропозиції для клієнта (рис. 6). На рис. 5 зображений процес, 

так би мовити, «умовного розвитку», про який йшлося вище. 

Спочатку розробляється нова пропозиція (новий товар), і лише 

потім, на етапі виведення цього товару на ринок, виробник вирішує 

питання, за якими цінностями позиціонувати новинку в очах 

споживачів. Виявляються загальні характеристики потенційних 

клієнтів. Досить часто характеристики дійсно є загальними, що 

також свідчить про не прогресивний маркетинг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Процес формування нової пропозиції  

(непрогресивний маркетинг) 

Джерело: розроблено автором на основі [5; 12] 

 

Загальними характеристиками, зазвичай, є вік, стать, рівень 

доходу та етап життєвого циклу родини. Виходить лише 

узагальнений портрет клієнта, що ускладнює таргетованість 

рекламних комунікацій та пропозиції в цілому. На основі 

узагальнених характеристик цільової аудиторії формулюється 

цінність товару (часто вигадані характеристики, більш емоційного 

типу). За цими характеристиками товар позиціонується потенційним 

споживачам. Далі виникає один з трьох сценаріїв (рис. 1), але у 

конкурентні переваги високого порядку не формуються, а кошти 

підприємства та обмежені ресурси витрачаються. Такий процес не 

приносить користі ні підприємству, ні споживачу, ні суспільству в 

цілому. Тому потрібен інший алгоритм дій (рис. 6).  

Тут ситуація зовсім інша: етап, який є початковим за 

непрогресивного маркетингу, є кінцевим за умови прогресивного 

маркетингу. Тобто перше, що відрізняє ці схеми, це послідовність 

дій: ланцюжок із рисунку 6 утворюється шляхом перестановки 

етапів ланцюжку з рисунку 5 у протилежному напрямі, і перший 

етап стає останнім. Розробленню нової пропозиції, окрім інших 

маркетингових досліджень, мають передувати дослідження 

споживачів та можливостей підприємства-виробника. 
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Рис. 6. Процес формування цінної пропозиції  

(прогресивний маркетинг) 

Джерело: розроблено автором на основі [5; 12] 

 

Спочатку необхідно визначити стиль життя цільових клієнтів та 

їхні цінності. Вік, стать та інші загальні характеристики не дають 

чіткого портрету цільової аудиторії, якщо їх і потрібно 

використовувати, то лише як допоміжні чинники сегментації, для 

загальних начерків, «ескізів» портрету клієнта. Для довершеного 

портрету слід задіяти сукупність додаткових елементів: менталітет, 

цінності, стиль життя, спосіб мислення, психотип цільової аудиторії. 

Потрібно зрозуміти, чим живе клієнт, що для нього є цінним 

(здоров’я, мода, зовнішність, успіх тощо), яким є ритм та стиль його 

життя (спокійний та зважений; швидкий, ритмічний; осілий чи 

мобільний; є клієнт романтиком чи матеріалістом; купує онлайн чи 

офлайн; за допомогою планшету, смартфону чи ПК; користується 

власним транспортом, громадським транспортом чи пересувається 

пішки тощо). Виходячи із усієї сукупності характеристик, 

визначається життєва ситуація, у якій клієнт приймає рішення та 

здійснює покупку, сукупність усіх чинників, які супроводжують 

клієнта, проблем, бажань тощо. Потрібно чітко зрозуміти головні 

потреби споживача, його мотиви. Далі необхідно визначити 

найбільш проблемні моменти, які спіткають споживача на шляху до 

здійснення покупки, при її здійсненні, при споживанні товару. Таких 
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проблемних моментів може бути декілька. Потрібно обрати з них 

головні больові точки за наступними критеріями:  

1) реальність: больова точка повинна бути такою, що дійсно є 

актуальною для споживача, а не надумана виробником для 

удосконалення товару;  

2) конкретність: больова точка повинна мати конкретну, а не 

абстрактну сутність, інакше важко буде прийняти конкретне 

рішення щодо її усунення. Наприклад, абстрактна больова точка: 

клієнт не задоволений рівнем обслуговування в магазині; конкретна 

больова точка: клієнт не задоволений скупченням людей на касі 

магазину та довгими чергами; 

3) підвладність: йдеться про можливість виробника усунути 

обрану больову точку. Є факти, на які важко впливати. Наприклад, 

більшість об’єктів у зоні зовнішнього оточення ритейлера, не є 

підвладними останньому: їх можна враховувати при виборі місця 

розташування магазину, але змінити щось у вже обраному місці 

досить важко. Якщо поруч із магазином знаходиться офіційний 

пивний бар, через що антропогенна зовнішня атмосфера 

погіршується для більшості клієнтів, вплинути на це з боку 

ритейлера досить важко. 

Після виявлення найбільших больових точок та пропускання їх 

через три вище названі фільтри, залишиться одна чи декілька таких 

точок. Імовірно, на їх усунення будуть витрачені певні ресурси 

підприємства. Але ресурси є обмежені, тому далі слід 

використовувати ще один фільтр «Можливості підприємства» 

(передостанній блок на рис. 6). Тут аналізуються матеріальні, 

трудові та інші ресурси підприємства, які потрібні для усунення 

больових точок клієнтів, а також здійснюється ранжування больових 

точок за значимістю. В результаті ще кілька больових точок може 

бути відсіяні, обираються лише найбільш актуальні і при цьому такі, 

для яких підприємство вважає за доцільне та можливе витратити 

свої ресурси. Далі починається процес формування нової цінної 

пропозиції (останній блок на рис. 6) [5]. 

Можна навести реальні приклади, коли виробники товарів та 

послуг вдало усунули больові точки клієнтів та розробили для них 

дійсно цінні пропозиції. Звернемось до розвитку ритейлу на 

території України. Зробивши екскурс в історію, згадуємо період, 

коли практично не було налагодженої маркетингової політики 



розповсюдження: іноді для здійснення покупки споживач мав їхати 

в інше місто. У 90-ті роки, роки перебудови, відчувався сильний 

дефіцит товару і значне порушення макроекономічної рівноваги. 

Поступово дефіцит зменшувався, але у якості ритейлерів виступали 

невеличкі магазини типу універсамів та спеціалізовані продовольчі 

магазини, на допомогу споживачам приходили стихійні чи 

стаціонарні ринки. Окрім матеріальних труднощів (безробіття, 

низький рівень оплати праці), мала місце проблема пошуку 

необхідних продуктів, проблема здійснення покупок в різних 

магазинах та інших точках продажу. Враховуючи ще й відносний 

дефіцит та обслуговування переважно через прилавок, людина 

витрачала на черги значну частину свого життя. З позицій клієнта 

больовими точками були наступні: 1) необхідність «збору» 

продуктів у декількох магазинах, неможливість купити весь 

необхідний асортимент у одній точці; 2) великі черги; 3) відсутність 

географічно розгалуженої системи точок продажу, як результат, 

значні витрати часу на дорогу до магазинів; часто – потреба у 

декількох видах транспорту.  

Звернемось до стану роздрібної торгівлі в Україні у 90-ті роки: 

багато тодішніх гастрономів мали невтішний фінансовий стан, що 

пов’язано із складною економічною ситуацією, дефіцитом товарів, 

низькою платоспроможністю споживачів, відсутністю 

маркетингового та менеджерського досвіду тощо. Підприємці-

основоположники майбутнього українського ритейлу скупили 

майно цих гастрономів та запропонували продукт (ритейл-послугу), 

яка усувала ключові больові точки клієнтів. В результаті на 

українському ринку з’явились супер- та гіпермаркети, які 

пропонують клієнтам наступні вигоди: 1) можливість придбати 

практично весь необхідний асортимент продовольчих та 

непродовольчих товарів в одній точці продажу; 2) значне зменшення 

часу, витраченого на простоювання в чергах:  значна частка 

самообслуговування, наявність декількох касових вузлів, великі 

площі торговельних зал, одна точка продажу (одна черга, навіть 

якщо така є); 3) зменшення часу на дорогу до магазину: по-перше, 

ритейлери, зазвичай, функціонували як торговельні мережі, і  

політика розповсюдження ритейл-послуги орієнтувалась на 

максимальну присутність по усіх районах міста чи регіонах країни; 

по-друге, при виборі місця розташування магазинів враховувались 



потреби споживачів: близькість до станцій метрополітену, зручна 

транспортна розв’язка, зручність підходів та під’їздів, інтенсивність 

людських потоків тощо. Це був перший значний крок на шляху до 

формування цінної пропозиції клієнтам у сфері харчового ритейлу 

(рис. 7). Після усунення ключових проблем та розвитку мережевого 

харчового ритейлу на території України представники ритейл-

бізнесу почали шукати нові шляхи удосконалення свого продукту. 

Зокрема, такими шляхами стали наступні: удосконалення 

функціональної якості ритейл-послуги, збільшення частки 

самообслуговування, акцент на атмосфері, фомування пропозиції 

високої якості (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Формування цінної пропозиції клієнтам у сфері харчового 

ритейлу на території України (перший етап) 

Джерело: розроблено автором на основі джерела [5] та власних 
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Під функціональною якістю послуги прийнято розуміти якість 

процесу обслуговування. Інструментальна якість – це якість 

результату від споживання послуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Удосконалення пропозиції клієнтам у сфері харчового 

ритейлу на території України (другий етап) 

Джерело: розроблено автором 

 

У сфері харчового ритейлу інструментальною якістю можна 

вважати якість куплених продуктів, а функціональною – якість 

обслуговування, зокрема: якість роботи контактного персоналу, 

комфортність перебування клієнтів у торговельній залі, час 

очікування у черзі тощо. На початку перебудови в українському 

ритейлі практично не приділяли увагу якості обслуговування з 

позицій контактного персоналу та стандартів спілкування з 

клієнтом, але з часом вимоги клієнта підвищились, для забезпечення 

конкурентних переваг постала потреба забезпечення належного 

обслуговування споживачів, для контактного персоналу були 

сформовані стандарти обслуговування. Водночас з метою 

збільшення рівня залучення клієнтів до процесу виробництва 

послуги та зменшення дії людського чинника з боку персоналу, у 

харчовому ритейлі розширювалась частка самообслуговування: 

з’явились камери схову, ваги самообслуговування, з часом – каси 

самообслуговування та прайс-чекери. Частина харчових ритейлерів, 

обравши маркетингову конкурентну стратегію диференціації, 

почали приділяти увагу атмосферній складовій: візуальний 

мерчандайзинг, світлова та кольорова гама, музичний супровід, 

особливий стиль оформлення, тематичні викладки товарів тощо. 

Інші ритейлери, які надали перевагу конкурентній стратегії низьких 
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витрат, в оформленні дотримувались економії та мінімалізму, 

натомість пропонували продукти за низькими цінами. З часом 

широкого застосування набула і стратегія оптимізації, наприклад, 

комбінація низьких цін та широкого асортименту товарів високої 

якості. 

Третій етап формування цінності клієнту у сфері харчового 

ритейлу пов'язаний із стрімкою діджиталізацією і переходом в 

онлайн (рис. 9). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Новий рівень пропозиції цінності харчового ритейлу на 

території України (третій етап) 

Джерело: розроблено автором на основі джерела [5] та власних 
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Значний поштовх цьому дала пандемія Ковід-2019, що посприяло 

збільшенню попиту на послуги сервісу доставки продуктів Zakaz.ua. 

Наразі, замовлення продуктів онлайн набуває все більшої 

популярності, і вже не пов’язано із пандемією. Zakaz.ua, інші 

служби-посредники доставки продуктів, а також доставка продуктів 

безпосередньо від ритейлера надали клієнтам значні переваги, 

вивівши пропозицію цінності у харчовому ритейлі на новий, більш 

досконалий, рівень: зручний вибір продуктів у зручному місці та 

атмосфері, економія часу на дорогу та на перебування у 

торговельній залі. 

Таким чином клієнт отримує зручність, швидкість, оперативність 

та якісні харчові продукти із доставкою до дверей. Вигоду отримує і 

ритейлер: сплачуючи вартість доставки, клієнт, зазвичай, замовляє 

більше товару, ніж купив би у офлайн-магазині, адже таким чином 

вартість доставки на кожну одиницю товару для покупця 

зменшується. Крім того, споживач, особливо той, який користується 

громадським транспортом, а не автомобілем, замовляє більше, 

оскільки  зникає ще одна больова точка, що не була нейтралізована 

раніше: потреба власноруч нести товар  додому. Щодо офлайн-

ритейлу у харчовій сфері, він також має місце, втім частка онлайн-

замовлень зростає. Магазини, що працюють офлайн, орієнтуються 

на такі конкурентні переваги: 

- стратегію особливої атмосфери (наприклад, Сільпо постійно 

оновлює магазини мережі із різноманітним тематичним 

оформленням). Мета – привабити клієнта у офлайн-магазин, 

перетворити нецікавий процес підбору продуктів у свого роду 

видовище, на зразок відвідування арт-центру; 

- акцент на екологічну відповідальність (пункти збору відходів 

для повторної переробки, тематичний магазин Сільпо для 

велосипедистів, складові матеріального середовища торговельної 

зали, вироблені із матеріалів повторної переробки тощо); 

- акцент на зручності, особливо для невеликих покупок. 

Наприклад, популярності набувають магазини формату «Біля 

будинку» (Фора, АТБ-маркет, Коло тощо). Рішення щодо такого 

формату приймається, виходячи із життєвої ситуації споживача: 

необхідності швидко, на шляху додому, підкупити продукти на 

найближчі дні.  



Приклади пропозиції цінності клієнтам можна навести не лише у 

сфері харчового ритейлу, але й безпосередньо щодо продуктів 

харчування. Одним з таких прикладів є пропозиція продуктів для 

веганів та вегетаріанців. До-речі, в аспекті цього прикладу ми 

торкаємося останнього блоку з рисунку 2: «Толерантність», а саме 

толерантність до так званих «нетипових» сегментів, які за етичними, 

релігійними чи іншими переконаннями, не вживають певні продукти 

чи їхні складові. Важливо забезпечити повноцінну пропозицію для 

таких сегментів. Так, за даними соціологічних досліджень, Україна 

займає 11 місце серед країн Європи за рівнем зацікавленості  у 

рослинному харчуванні (перше місце – Нідерланди, друге – Греція, 

третє – Португалія, четверта – Великобританія) [1]. Кількість 

прихильників веганства та вегетаріанства й надалі зростає. Серед 

основних причин: турбота про екологію, турбота про здоров’я, 

неприйняття жорстокості щодо тварин. Раніше досить важко було 

знайти вегетаріанські харчові продукти, а веганські – практично не 

можливо. Для споживачів, які стали веганами за етичними 

переконаннями, і для яких відмова від будь-яких компонентів, 

пов’язаних із експлуатацією чи вбивством живих істот, є 

принципом, дуже важко було купити прийнятні продукти, особливо 

промислового виробництва. Як відповідь на існуючу проблему 

виробники, обравши спершу нішеву конкурентну стратегію, 

запропонували на ринку веганські продукти: ковбаси, сосиски із 

рослинних замінників м’яса, штучне м'ясо, молоко, а також низку 

кондитерських виробів. Крім етичних моментів, в основу 

позиціонування лягла корисність для здоров’я, зокрема відсутність 

ГМО у складі товарів, натомість натуральні, рослинні компоненти. 

Так, виробники запропонували пропозицію цінності для веганів (на 

початкових етапах це була незначна ніша), а також залучили й 

другий сегмент: люди, що цінують здоровий спосіб життя. Щодо 

веганів, з часом ніша розширилась, і частка ринку виробників й 

надалі зростає: пропозиція цінності виявилась взаємовигідною. Не 

оминуло це питання і ритейл-бізнес: зазвичай, товари для веганів та 

вегетаріанців пропонують в спеціалізованих магазинах, не 

постачаючи їх у супер- та гіпермаркети. Магазини працюють в 

онлайн та офлайн форматах (Вегетус, Вега-маркет, Вега-лавка 

тощо).  



Ще одним прикладом вдалого відгуку на проблеми клієнтів у 

сфері харчових продуктів стало виробництво розчинних супів, каш 

та інших страв швидкого приготування. На українському ринку ця 

продукція з’явилась задовго до появи ринкової економіки, і була 

досить зручною для людей, які люблять подорожувати (туристи, що 

надають перевагу подорожам на природі, походам), а також 

спрощувала процес приготування їжі для домашнього споживання. 

Якщо така продукція вироблена із натуральних компонентів, то 

цінність вигоди для клієнта не йде у різнобій із якістю та 

екологічністю. Багато виробників пропонують напівфабрикати 

швидкого приготування, втім часто має місце конфлікт між 

маркетинговими цілями (залучити більшу кількість клієнтів) та 

соціальною відповідальністю (в даному випадку – надати клієнтам 

екологічно чистий натуральний продукт). В умовах конкуренції 

виробники супів, каш та інших продуктів швидкого приготування 

часто вносять до складу продуктів значну кількість штучних 

домішок, ароматизаторів, підсилювачів смаку, при цьому іноді 

відсоток натуральних компонентів у складі продукту є дуже 

низьким. Такі рецептури переслідують наступні маркетингової цілі: 

- зробити продукт смачнішим, ароматнішим, привабливішим за 

сенсорними характеристиками. Підсилювачі смаку та інші штучні 

складові сприяють тому, що рівень задоволення від споживання 

продукту неймовірно зростає, людина практично відмовляється від 

натуральної їжі, адже її смак стає не привабливим у порівнянні із 

впливом спеціально підібраних штучних домішок. Клієнт хоче 

пережити задоволення від вживання конкретної торгової марки 

знову, і знову, адже у свідомості задоволення від їжі прив’язується 

до привабливої упаковки та назви товару. Попит зростає, зростають 

обсяги реалізації виробника, збільшуються прибутки; 

- знизити ціни на продукт: штучні домішки, зазвичай, є дешевші, 

ніж якісні натуральні компоненти. Результат – можливість 

запропонувати споживачу неприродно смачний, простий у 

приготуванні, продукт за низькими цінами. Виходить, що у 

середньому вартість однієї страви (суп, вермішель, каша….) 

становить біля 10 грн. Досить приваблива ціна за повноцінний за 

ваговим обсягом обід для однієї людини. Сегмент людей із низьким 

рівнем доходу чи доходом нижче середнього може позитивно 

реагувати на таку пропозицію, тому товар знаходить свого 



споживача. Далі аналогічно до попереднього пункту:  зростають 

попит, обсяги реалізації, прибутки виробника. Але при цьому 

маркетингова ціль йде у різнобій із формуванням правильних 

потреб, як результат, має місце ситуація, зображена на рис. 3. Чи 

відбувається при цьому розвиток підприємств-виробників? Досить 

неоднозначне питання. На початкових етапах, коли такі товари 

вперше вийшли б на ринок, з маркетингових позицій мав би місце 

розвиток. Але реальний розвиток, очевидно, мав би місце, якби 

напівфабрикати швидкого приготування вироблялись би із 

натуральних компонентів. Тоді були б досягнуті і маркетингові цілі 

підприємства, і вирішені потреби клієнта, як із позицій зручності, 

так і з позицій фізіологічних потреб. З огляду на це досить спірно 

буде стверджувати про розвиток у повному аспекті цього поняття, 

скоріше в цьому прикладі має місце зростання завдяки застосуванню 

в рецептурах штучних ароматизаторів та підсилювачів смаку, що 

призвело до збільшення попиту та можливості здешевлення товару. 

Якщо страви швидкого приготування є натуральні й екологічні – це 

дійсно можна вважати пропозицією цінності клієнту у сфері 

харчових продуктів, адже швидкий ритм життя формує потребу 

спрощення приготування їжі. 

Щоб завершити опис маркетингових завдань із рисунку 2, 

потрібно уточнити, що ми вміщуємо у поняття толерантності 

(останній блок). Це толерантність до тих споживачів, які за 

етичними, релігійними чи іншими мотивами пред’являють 

нетиповий попит на харчові продукти. Ми частково вже торкнулись 

цього питання вище, коли йшлося про веганів та вегетаріанців. 

Тобто, існує багато споживачів, які через певні переконання не 

вживають в їжу ті чи інші продукти або їх складові. Такими 

сегментами можуть бути: 

- вегани (повна відмова від продуктів, виробництво яких 

пов’язано із вбивством чи експлуатацією живих істот); 

- вегетаріанці (від флешеріанців до більш принципових форм: 

практично повна відмова від м’яса, коли м'ясо вживається лише у 

виключних випадках; відмова від м’яса теплокровних тварин; 

відмова від м’яса теплокровних тварин, а також риби, молюсків, 

ракоподібних; відмова від продуктів, які передбачають не лише 

вбивство, але й експлуатацію живих істот: молока та / або яєць 

тощо); 



- віруючі християни, католики: заборона на продукти тваринного 

походження у періоди постів. Залежно від суворості посту може 

бути лише заборона на м'ясо теплокровних тварин, а може бути табу 

на усі продукти тваринного походження та рибу;  

- представники інших релігій: 

а) представники юдаїзму: попит лише на кошерну їжу, інша їжа – 

трафна – не дозволена; дозволено вживати м'ясо жуйних тварин і 

домашньої птиці, якщо забій здійснювався за правилами шехити 

(миттєвий забій без страху та болю за певним правилами); 

заборонено вживання м’яса свиней, деяких інших тварин та 

практично всі морепродукти крім риби. Заборонено одночасне 

вживання м’ясної та молочної їжі. Існує Всесвітня організація по 

сертифікації кошерної продукції OK Kosher Certification [13], яка 

надає сертифікат про кошерність продуктів. Як відповідь на потреби 

представників юдаїзму, в Україні існує Український комітет з 

кашруту (добровільна сертифікація кошерності продуктів 

харчування) [11]; 

б) представники ісламу: попит лише на халяль-продукти; інші 

продукти – харам-продукти – гріховні, заборонені; табу на свинину, 

кров, м'ясо тварин, які померли своєю смертю; заборона на м'ясо 

тварин, які утримувались або були забиті не за правилами ісламу; 

табу на м'ясо хижих тварин та птахів. Сир і твердий сир – лише з 

сертифікованого валяльного сичугу або мікробіологічних ферментів 

рослинного походження. В молочних продуктах має бути лише 

молочний жир, не допускаються домішки тваринних жирів. 

Заборона на компоненти, що містять ГМО, деякі хімічні смакові 

добавки, підсилювачі смаку, штучні барвники тощо. У шиїтів 

(послідовників ряду течій ісламу) правила аналогічні до юдаїзму, 

але дозволено вживати креветки. В Україні діє Центр сертифікації 

Халяль, а також ряд спеціалізованих виробників халяль продуктів, 

або  виробників продуктів широкого спектру, які, зокрема, 

виготовляють халяль-їжу;  

в) представники індуїзму: заборона на вживання м’яса корови 

(священна тварина); молоко – дозволено; в цілому розповсюджене 

вегетаріанство, якщо вживається м'ясо, то рідко. Деякі індуїсти не 

вживають цибулю і часник. У сучасному Гаудія-вайшнавізму їжу 

класифікують наступним чином: гуна благості (їжа, що приносить 

щастя, радість і любов, є круелті-фрі): молочні продукти, злаки, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8


цукор, овочі, фрукти та горіхи; гуна невігластва (їжа, що викликає 

страждання, нещастя й хвороби): м'ясо, риба і яйця; інколи сюди 

відносять часник, цибулю і гриби; гуна пристрасті: кава і чай; 

г) представники буддизму: м'ясо не заборонене, але не є 

бажаним; у дзен-буддизмі – вегетаріанство. 

Цікаво, що попит на кошерну та халяльну продукцію 

пред’являють не лише представники відповідних релігій, але й інші 

люди: із цікавості, керуючись мотивом здорового способу життя 

(їжа без ГМО, натуральна, екологічна, забій за відповідними 

правилами супроводжується меншим викидом адреналіну, ніж за 

звичайного забою), керуючись турботою про довкілля тощо. Так, 

пропонуючи їжу, адаптовану для представників інших релігій, 

виробник може орієнтуватись і на інші сегменти, розширюючи 

ринки збуту. За умови правильного підходу до виробництва, 

впровадження у господарський портфель халяль чи кошерної 

продукції може бути основою для вдалого розвитку. 

Крім того, зростає попит на аюрведичну їжу та аюрведу в цілому. 

В Україні, зокрема в Києві, є ряд закладів громадського харчування, 

де пропонуються аюрведичні страви. 

Таким чином, ми з’ясували, які основні завдання стоять перед 

маркетингом харчових продуктів, що потрібно робити для 

формування цінної пропозиції клієнтам, яка б забезпечила не лише 

зростання, але й розвиток підприємства, та як при цьому сформувати 

правильні потреби та забезпечити належну корпоративну соціальну 

відповідальність виробника.  

В аспекті вище сказаного важливо також слідкувати за сучасними 

тенденціями у сфері харчових продуктів та харчування взагалі, щоб 

врахувати їх при формуванні пропозиції та в маркетинговій товарній 

політиці. Розглянемо ці тенденції детальніше (рис. 10). 

Першим трендом є здоровий спосіб життя, крім того – турбота 

про довкілля. Часто ці тренди поєднуються і є актуальними для 

одного сегменту, інколи актуальним є лише один тренд. Крім того, 

рівень обізнаності споживачів зростає. Це пов’язано із легкістю 

доступу до інформації, наявністю такої інформації у легких для 

сприйняття формах, а також із змінами цінностей взагалі.  

Також на рівень обізнаності споживачів впливає зменшення 

сліпої довіри до виробників, до реклами, поява критичного 

мислення. Сучасний споживач воліє перевірити корисність продукту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D1%8F


сам, ознайомившись із його складом, перевіривши сутність та вплив 

кожного компоненту, що зараз легко зробити через Інтернет. Існує 

також ряд проєктів та шоу, що викривають невідповідність заявленої 

якості дійсній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Сучасні тенденції в сфері харчування 

Джерело: розроблено автором на основі [1 – 3; 6 – 10] 
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Комбінація цих трьох або двох трендів життя породжує такі фуд-

тренди, як попит на натуральні та екологічні продукти, на 

суперфуди, веганські та вегетаріанські продукти, локальні продукти, 

аюрведичні, кошерні, халяль-продукти, на продукти, збагачені на 

функціональні інгредієнти (переважно натуральні речовини 

рослинного походження) та на продукти, одержані шляхом 

вилучення неоднозначних інгредієнтів (безглютеїнові, без цукрові, із 

зниженим вмістом жиру тощо). 

Досить популярним стає тренд на суперфуди. Частіше це 

продукти переважно рослинного походження, а також деякі рибні та 

молочні продукти, концентрація корисних речовин в яких дуже 

велика. Це можуть бути овочі, коріння, насіння, горіхи, листова 

зелень, риба, ягоди та кисломолочні продукти. Лосось, капуста Кале, 

чорниця, асаї, насіння чіа та кіноа тощо. Головна цінність 

суперфудів полягає в їхньому складі – вони містять велику кількість 

антиоксидантів, які захищають організм від руйнівного впливу 

вільних радикалів та допомагають боротися з онкологічними 

захворюваннями. Крім цього до їхнього складу входять здорові 

жири (профілактика серцевих захворювань), клітковина 

(профілактика діабету та проблем травлення) та фітохімікати 

(хімічні речовини в рослинах, що відповідають за насиченість 

кольору та запахів), які мають численні переваги для здоров’я. За 

дослідженнями www.liga.net [2] до топ-5 суперфудів належать: 

кіноа, матча (різновид японського зеленого чаю), ягоди Годжі, 

насіння чіа, спіруліна (синьо-зелена мікроводорость).  

За дослідженнями, опублікованими на ресурсі  Pustunchik.ua [9], 

одні з перших суперфудів відкрив відомий дієтолог Девід Вульф. 

Світ підхопив цю ідею, і в аспекті моди на здоровий спосіб життя 

позначка «superfood» на обкладинці приваблювала увагу 

прихильників хелслайфу. Суперфуди стали популярними не лише у 

вузькому сегменті завдяки підтримці цих продуктів відомими 

особистостями під час інтерв’ю (Мадонна, Стінг та Гвінет Пелтроу). 

Окрім світових суперфудів, про які йшлося вище, існують і 

українські суперфуди: обліпиха (позитивний вплив на зір, 

підвищення настрою, значна кількість вітамінів, особливо вітаміну 

А), смородина (значний вміст вітаміну С, позитивний вплив на 

пам'ять, зниження ризику застуди, авітамінозу та гастриту), 

http://www.liga.net/
https://pustunchik.ua/


шипшина (покращує обмін речовин, сприяє зміцненню імунітету, 

виводить з організму шкідливі речовини; вважається практично 

аналогом ягід Годжі), насіння льону (альтернатива насіння чіа, 

потрібно перемолоти у блендері для засвоєння), гречка (сприяє 

підвищенню гемоглобіну, покращує травлення). Українські 

суперфуди користуються попитом ще й завдяки тренду на локальні 

продукти. Цей тренд пояснюється такими причинами: користь для 

здоров’я: є теорія, що організм людини історично пристосований до 

тих продуктів, які є типовими для її місцевості; турбота про 

довкілля: немає потреби у тривалому транспортуванні (імпорті) 

продуктів, включаючи транспортування у рефрижераторах – як 

результат, зменшується викид СО2, фреону тощо; нижчі ціни на 

локальні продукти; збільшення національної свідомості і, як 

результат, – бажання підтримувати національного виробника. 

В аспекті здорового способу життя та попиту на корисні 

продукти також впроваджуються розробки, які не набули значної 

популярності серед населення, але мають важливу стратегічну 

цінність з огляду на шкідливий вплив середовища та на підвищений 

радіаційний фон. Йдеться про радіопротекторні продукти, зокрема 

про виробництво консервів з радіопротекторними властивостями 

шляхом використання овочів, фруктів та ягід, що містять відповідні 

біологічно активні речовини та забезпечення максимального 

збереження цих речовин в процесі виробництва. Крім того, існують 

продукти, які здатні виводити радіацію із організму самі по собі: 

рослинна олія, білки, овочі та фрукти, ягоди, зелений чай, кефір, 

лікарські рослини [6]. 

Наступним трендом у стилі життя є пришвидшення ритму життя 

та діжиталізація. В результаті споживач висуває вимоги до зручності 

вживання, швидкості приготування їжі. Швидкий ритм життя інколи 

не залишає часу на довгий пошук та приготування їжі, виникає 

необхідність «перекусу в дорозі». Це стосується сегменту так званих 

«заручників бізнесу», які активно співпрацюють з партнерами та 

клієнтами. Але й люди з іншим стилем життя також пред’являють 

попит на швидкість, зручність та оперативність у сфері харчування. 

Така ситуація пов’язана із змінами цінностей взагалі. Діджиталізація 

привчила людей до додаткових зручностей, поява та доступність 

Інтернету змінила стиль життя та сприйняття світу. Як йшлося 

вище, у прикладі розроблення пропозиції цінності харчового 



ритейлу, люди вже не схильні витрачати декілька годин на день чи, 

навіть, на тиждень на пошук та придбання продуктів харчування. 

Також процес приготування їжі не є пріоритетним: споживач прагне 

придбати товар, практично готовий до споживання, із мінімальною 

потребою в додатковій обробці. Зростає попит на доставку 

продуктів не лише із магазинів, але й із закладів харчування. Зростає 

конкуренція на ринку послуг із доставки їжі: Zakaz.ua, Glovo, Uber 

Eats, Eda.ua, Royal Service тощо. Поширюється тенденція, популярна 

на Заході: споживачі часто надають перевагу послугам закладів 

харчування, замість прийому їжі вдома. Крім реальних ресторанів 

популярними стають віртуальні заклади харчування: замовлення 

страв онлайн із доставкою додому або в офіс. 

Серед сучасних фудтрендів варто назвати також потяг до нових 

вражень. Споживач хоче не просто задовольнити фізіологічні 

потреби у харчуванні, але й отримати нові враження, спробувати 

нові смаки. Важливою є прив’язка торгової марки продукту або 

закладу харчування до букету вражень, певної концепції, надання 

емоційного змісту. Популярними стають незвичні комбінації смаків, 

зокрема імпортний шоколад, що комбінує солодке та солоне, 

орієнтований на високий ціновий сегмент. У відповідь на вимоги 

ринку з’явилась аналогічна пропозиція ТМ «Світоч» [8]. Серія 

«Exclusive» ТМ «Світоч» пропонує сміливі комбінації смаків, а 

саме: шоколад, сіль та карамель, шоколад, абрикос та  гострий 

перець тощо. Зростає попит і на крафтові продукти, тобто такі, які 

вироблені не промисловим способом, а невеличкими партіями, за 

авторськими рецептами. Це робить продукт унікальним, створює 

навколо нього особливу атмосферу, викликає цікавість. Так, 

ритейлер Foody пропонує крафтову їжу та напої українських 

виробників, зокрема DOxBRO, hi Snack, Papadesign, SPIRIT, 

Крафтовня тощо. Крім того, на офіційному сайті https://foody.ua/ua/  

[3] публікуються цікаві новини про крафтові продукти. 

В аспекті пошуку вражень клієнти пред’являють попит на 

послуги атмосферних та етнічних закладів харчування. У просуванні 

харчових продуктів та ресторанних закладів значну роль відіграють 

кулінарні шоу та блоги. 

Для успішного функціонування на ринку підприємствам слід 

орієнтуватись не лише на зростання, але й на розвиток, тобто на 

якісні зміни. При цьому важливо враховувати сукупність критеріїв, 



що формуються за умови прогресивного маркетингу: вигода для 

підприємства, цінність для клієнта, формування правильних потреб, 

акцент на раціональному споживанні.  

Завдання прогресивного маркетингу харчових продуктів повинні 

враховувати наступні напрями: людина, екосистема, клієнт, 

толерантність. Важливо запропонувати клієнту справжню цінність, 

зрозумівши його стиль життя, життєву ситуацію, виявивши больові 

точки та проаналізувавши обмежені ресурси підприємства. В аспекті 

«людина/екосистема» слід робити акцент на екологічності 

продуктів, збереженні довкілля та формуванні правильних потреб. 

Останнє має здійснюватись сукупними силами підприємства, 

соціальних інститутів, державних органів та, звісно, самого 

споживача, який, пред’являючи попит на «правильні товари», 

змушує виробників пропонувати такі товари на ринку. І, звісно, для 

формування цінної пропозиції, для розвитку підприємств та 

здобуття ними конкурентних переваг високого порядку, потрібно 

враховувати сучасні фудтренди, які формуються під впливом 

загальних сучасних трендів. 
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