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Статтю присвячено обгрунтуванню та розробці рекомендацій щодо формування та реалізації маркетингоX

вої інноваційної стратегії олійноXжировими підприємствами харчової галузі, які здійснюють виробництво росX

линних харчових олій. Висновки і рекомендації отримано на основі системного маркетингового аналізу персX

пектив інноваційних рослинних харчових олій та функціональних продуктів харчування на глобальному ринку

з урахуванням сучасних тенденцій інноваційноXінвестиційної активності українських промислових

підприємств, стратегічного аналізу просування інноваційних харчових продуктів на ринок. Здійснено струкX

турний та змістовний аналіз інноваційної характеристики рослинних харчових олій. Запропоновано сучасX

ний інструментарій маркетингу інновацій під час виробництва рослинних харчових олій.

Розроблено рекомендації щодо формування та реалізації стратегії просування рослинних харчових олій

на основі використання методології розгортання функції якості. Рекомендовано під час формування ефективX

ної стратегії просування рослинних харчових олій враховувати традиційні смаки та вподобання споживачів

на всіх стадіях НДДКР. Окреслено шляхи подальшого розвитку концепції маркетингу інновацій і можливосX

тей його застосування виробничими підприємствами агропродовольчого підкомплексу.

The article is devoted to substantiation and development of recommendations on the formation and implementation

of marketing innovation strategy by the oil and fat enterprises of the food industry, which produce vegetable edible

oils. Conclusions and recommendations were obtained on the basis of the system marketing analysis of the prospects

of innovative vegetable oils and functional food products on the global market taking into account the current trends

of innovative and investment activity of Ukrainian industrial enterprises, strategic analysis of the promotion of

innovative food products in the market. A structural and content analysis of the innovative characteristics of edible

oils is also carried out. Modern marketing tools for innovations marketing in the production of vegetable oils are

offered.

Recommendations on the formation and implementation of the strategy of promotion of vegetable edible oils in

the new ones based on the methodology of extension of the quality function are developed. It is recommended to take

into account traditional tastes and preferences of consumers at all stages of R&D when forming an effective strategy

for the promotion of vegetable edible oils. The ways of further development of the concept of innovations marketing

and possibilities of its application by the oil and fat enterprises of the food industry are outlined.

In the economically developed countries, more and more attention is being paid to improvement of human diets,

and one of the directions is to increase the volumes and expand the range of consumption of "healthy" food products.

The category of such products may include innovative vegetable oils with a low content of saturated fatty acids.

Introduction of innovative food products on the market, on the one hand, requires consideration of all components

of the traditional marketing mix, and on the other hand, understanding of the methods and practices of the use of

specific marketing tools for innovations. Unlike the subjects of the markets for traditional food products, the subjects

of the market of innovative vegetable oils are expected to make additional efforts to form effective innovations marketing

strategies and their implementation.

A modern concept of business organization is focused on the satisfaction of consumer's needs and desires as a key

factor ensuring the success of innovations and profit of the enterprise. Consumer characteristics of vegetable edible

oils and other food products are determined on the basis of organoleptic, physical and chemical, technological,

commodity, environmental and biological properties. One of the most important consumer characteristics of foods

that formally contain vegetable oils is their taste combined with texture.

Access to the market for innovative vegetable oils is to be accompanied by the development and implementation

of detailed marketing programs that will minimize potential risks and predict the response to emerging threats.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В економічно розвинених країнах світу все більшу

увагу звертають на оздоровлення харчування населен$
ня, одним із напрямів якого є збільшення обсягів та роз$
ширення асортименту споживання так званих "здоро$
вих" продуктів харчування. До категорії таких продуктів
можна віднести інноваційні рослинні харчові олії з низь$
ким вмістом насичених жирних кислот.

Виведення інноваційних продуктів харчування на
ринок, з однієї сторони, потребує врахування всіх ком$
понентів класичного маркетинг$міксу, а з іншої — знан$
ня методів та наявності навичок застосування специ$
фічного інструментарію маркетингу інновацій. Від
суб'єктів ринку інноваційних рослинних харчових олій,
на відміну від суб'єктів ринків традиційних харчових
продуктів, очікується докладання додаткових зусиль
щодо формування ефективних стратегій маркетингу
інновацій та їхньої реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблематики управління інновацій$

но$інвестиційною діяльністю та формування маркетин$
гових стратегій просування інноваційних продуктів при$
святили свої наукові праці такі відомі вітчизняні та за$
кордонні вчені, як І. Ансофф [1], Г. Ассель [2], П. Діксон
[3], П. Друкер [4], С. Ілляшенко, Ф. Котлер, П. Перерва,
Й. Шумпетер та інші. Їхні дослідження широко висвіт$
люють теоретико$методологічні та прикладні аспекти
управління та маркетингу інновацій. Водночас зазначи$
мо, що в сучасних наукових публікаціях недостатньо
уваги приділено питанням послідовності впроваджен$
ня інноваційного продукту у виробництво, потребують
продовження дослідження специфіки інноваційно$інве$
стиційної активності суб'єктів господарювання різних
галузей економіки та особливостей просування ними на
ринок конкретних інноваційних продуктів. Недостатньо
висвітленими є сучасні проблемні аспекти формування
маркетингових стратегій просування інноваційних хар$
чових продуктів на ринок.

МЕТА СТАТТІ
Враховуючи вищезазначене, метою роботи є до$

слідження маркетингу інновацій як інструменту успіш$
ного просування на ринок інноваційних рослинних хар$
чових олій, формування та реалізації маркетингової
інноваційної стратегії підприємствами агропродоволь$
чого підкомплексу, які здійснюють виробництво рос$
линних харчових олій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з найважливіших завдань для будь$якого су$

спільства є покращення якості життя людей, що пе$
редбачає забезпечення населення достатніми обсяга$
ми якісних та "здорових" продуктів харчування.

Харчування впливає на організм людини з моменту
її народження. Інгредієнти харчових продуктів, надхо$
дячи в організм людини з їжею і перетворюючись у про$
цесі метаболізму в результаті складних біохімічних пе$
ретворень на структурні елементи клітин, забезпечують
організм пластичним матеріалом і енергією, які є необ$

Current trends towards the increase in the global demand for vegetable oil on the market require from the domestic

enterprises of the oil and fat subcomplex the adjustment of their individual marketing innovative strategies. Based on

the actual and predicted data on the development of the oil and fat market, it should be taken into account that from

year to year the world's consumption of oil per person increases; more and more consumers prefer natural "healthy"

edible oils of vegetable origin; palm oil is the main competitor for Ukrainian players in the world market; Ukraine has

a powerful natural and productive potential for increasing the supply of innovative vegetable edible oils.
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хідними для фізіологічної і розумової діяльності, ви$
значають здоров'я, активність і тривалість життя люди$
ни, її здатність до відтворення. Тому стан харчування є
одним з найважливіших чинників, що визначають здо$
ров'я нації [5, с. 9].

Біологічна цінність їжі визначається наявністю в ній
необхідних для організму людини незамінних харчових
речовин, повноцінних білків, жирів з високим вмістом
ненасичених жирних кислот, вуглеводів, вітамінів та
низки мінеральних речовин. Одним з принципів раціо$
нального та збалансованого харчування є наявність у їжі
таких незамінних харчових речовин, як незамінні амі$
нокислоти, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни та
мінеральні речовини. З точки зору нутріфізіології, на$
сичені жирними кислотами продукти є "нездоровими"
для людини, вони збільшують рівень холестерину у
крові, негативно впливають на серцево$судинну систе$
му та підвищують ризик розвитку коронарної хвороби
[6, с. 7].

Позитивно впливають на здоров'я людини функ$
ціональні продукти харчування, які розглядаються як
такі, що забезпечують при їхньому споживанні достов$
ірний лікувально$профілактичний ефект для організму.
Функціональні харчові продукти відрізняються від тра$
диційних здебільшого відсутністю антінутрієнтів і зба$
лансованою кількістю макро$ і мікронутрієнтів.

На початку 90$х років в Японії було вперше введено
в обіг та визначено категорію "продукти для спеціаль$
ного дієтичного харчування" (foods for special dietary
use), яка згодом трансформувалась у "продукти для спе$
цифікованого оздоровчого використання" (foods for
specified health use — FOSHU), а у майбутньому в бага$
тьох країнах стала базовою при віднесенні харчових
продуктів до функціональних (functional food).

У подальшому до групи функціональних стали
відносити продукти харчування, які, по$перше, нату$
ральні та не модифіковані; по$друге, продукти харчу$
вання, в яких один з компонентів збільшено за допомо$
гою спеціальних умов для його зростання, с творення
біотехнологічних засобів; по$третє, продукти харчуван$
ня, до яких необхідно додавати компоненти для забез$
печення належного ефекту; по$четверте, продукти хар$
чування, в яких компонент був переміщений техноло$
гічними або біотехнологічними засобами таким чином,
щоб забезпечити ефект, який інакше неможливо отри$
мати; по$п'яте, продукти харчування, в яких один ком$
понент був замінений альтернативним компонентом зі
сприятливими властивостями; по$шосте, продукти хар$
чування, в яких компонент був змінений ферментними,
хімічними або технологічними засобами для забезпечен$
ня необхідного ефекту; по$сьоме, продукти харчуван$
ня, в яких біонакопичування компонента було змінено;
по$восьме, продукти харчування, в яких поєднується
будь$що з вищенаведеного [7, с. 40; 8, с. 15].

Таким чином, до функціональних харчових про$
дуктів можна віднести продукти харчування з натураль$
них природних інгредієнтів, які вживаються людиною в
їжу у складі щоденного раціону та виконують певну
функцію регулювання окремих фізіологічних процесів
в організмі людини. Оскільки інноваційними є продук$
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ти, які раніше не впроваджувались на ринок або вже
відомі продукти, які удосконалили або почали вироб$
ляти з більш якісними характеристиками за допомогою
нових технологічних чи управлінських рішень, то нові
функціональні продукти харчування є інноваційними.
Такими функціональними продуктами є інноваційні рос$
линні харчові олії, які багаті на "здорові" ненасичені
жирні кислоти.

Основними рослинними джерелами поліненасиче$
них кислот у продуктах харчування є рослинні харчові
олії — насамперед соняшникова, кукурудзяна, соєва,
горіхова та лляна. В Україні спостерігається суттєвий
дефіцит споживання "здорових" продуктів харчування
із високим вмістом омега$6 та омега$3 поліненасичених
жирних кислот, які містяться в рослинних харчових ол$
іях та фосфоліпідах тварин. Це відбувається у зв'язку
із заміщенням споживання населенням менш "здорових"
продуктів насичених жирними кислотами, які містять$
ся в тваринних жирах.

Для задоволення зростаючих обсягів глобального
попиту та врахування змін у потребах і вподобаннях
споживачів, суб'єктам ринку рослинних харчових олій
необхідно активізувати НДДКР у сегменті інноваційних
рослинних харчових олій. Висококонкурентна структу$
ра олійно$жирового ринку визначає необхідність підви$
щення інноваційно$інвестиційної активності його
суб'єктів.

Рівень інноваційної активності українських під$
приємств поки не відповідає вимогам сьогодення та за$
лишається низьким у порівнянні з економічно розвину$
тими країнами. Корнельським університетом, школою
бізнесу INSEAD і Всесвітньою організацією інтелекту$
альної власності формується щорічний авторитетний
експертний рейтинг "Глобальний індекс інновацій"
(Global Innovation Index), який в 2017 році включав 127
економік світу та використовував 82 ключових показ$
ника інноваційної активності. Лідирували в цьому рей$
тингу Швейцарія, Швеція та Нідерланди. Інноваційни$
ми країнами традиційно залишались США, Велика Бри$
танія, Данія, Сінгапур, Фінляндія, Німеччина та Ірлан$
дія (рис. 1).

Українська економіка у даному рейтингу в 2017 році
посіла 50 місце, тим самим показавши найкращий для
себе результат, починаючи з 2010 року. У групі країн,
які за рівнем доходів мають дохід нижче середнього,
Україна посіла друге місце, випередивши В'єтнам, Мон$
голію, Молдову, Вірменію та Індію. Рівень інноваційно$
інвестиційної активності національних підприємств за
останні роки хоча й покращився, але у цілому був низь$
ким [9, с. 9].

Основним фактором, який найбільше стримує інно$
ваційний розвиток української економіки, на нашу дум$
ку, є низький рівень витрат на НДДКР. В інноваційних
країнах доля витрат на НДДКР коливається у межах 1—
3 % від ВВП. В Україні ж згаданий показник, за даними
фахівців Українського інституту науково$технічної ек$
спертизи та інформації, в 2017 році становив лише
0,3 %, що обумовлює необхідність пошуку нових дже$
рел фінансування інновацій.

У 2017 році українськими промисловими підприєм$
ствами було впроваджено 4218 інноваційних техноло$
гічних процесів та інноваційних типів продукції (рис. 2).

Завдяки інноваційній діяльності створюються інно$
ваційні продукти, як результат науково$дослідної і (або)
дослідно$конструкторської розробки та інноваційна
продукція у вигляді нових конкурентоздатних товарів
чи послуг. У наших попередніх дослідженнях обгрун$
товано, що для України, яка за останні роки значною
мірою розгубила свій науковий і інноваційний потенціал,
активізація інноваційної діяльності набуває особливо$
го значення.

У сучасних умовах вирішення проблем інноваційно$
го розвитку економіки є важливим напрямом соціаль$
но$економічних перетворень в Україні. Рівень іннова$

ційно$інвестиційної активності української економіки
є суттєво нижчим рівня провідних інноваційних країн,
тому активізація інноваційних процесів, комерціаліза$
ція та трансфер інновацій в Україні потребує посилен$
ня зв'язків у системі "наука — освіта — бізнес".

За даними Державної служби статистики, в Україні
в 2017 році налічувалось 22597 підприємств. Із 3490 про$
мислових підприємств інноваційну активність проявля$
ли 672 (19 %), з них 456 підприємств впроваджували нові
технологічні процеси та 358 підприємств — інноваційну
продукцію. В 2017 році промислові підприємства витра$
тили на інновації близько 9,1 млрд грн. З них на прид$
бання машин, обладнання та програмне забезпечення
було витрачено 5,9 млрд грн (64,7 % від загального об$
сягу інноваційних витрат), на НДДКР — 2,2 млрд грн
(23,8 %), на придбання нових технологій — 21,8 млн грн
(0,2 %). Основним джерелом фінансування інноваційних
витрат в Україні є власні кошти промислових під$
приємств. Так, з власних коштів у 2017 році на інновації
було витрачено 7,7 млрд грн, що становило 84,1 % від
обсягу загальних інноваційних витрат. Обсяг інвестицій
в інновації від українських та іноземних інвесторів ста$
новив 380,9 млн грн, кредитних ресурсів на підтримку
інноваційної діяльності було залучено на суму 594,5 млн
грн, з коштів державного та місцевих бюджетів на інно$
ваційну діяльність було спрямовано 322,9 млн грн. У 2017
році 59,3 % інноваційно$активних підприємств, реалізу$
вали інноваційної продукції на 17,7 млрд грн, із яких
39,8% припадало на експорт.

Останніми десятиліттями ринки збуту рослинних
олій значно розширились у зв'язку з диверсифікацією
їх використання у кінцевому споживанні на харчуван$
ня, промислове споживання та паливо. Міжнародні рин$
ки таких товарів залишаються важливими для розвину$
тих країн та критично важливими для багатьох країн,
які розвиваються, адже вони стають все більше інтег$
рованими у світове господарство.

Світовий обсяг виробництва чотирьох основних
видів рослинних олій збільшився протягом останніх п'я$
ти років на 25,1 млн т та в 2017/2018 МР становив
172,4 млн т, що в 1,2 рази вище за аналогічний показник
2013/2014 МР. Аналізуючи структуру світового вироб$
ництва рослинних олій, ми можемо зробити висновок
про те, що близько 95 % загального обсягу рослинних
олій видобувається з чотирьох видів олійних рослин:
олійної пальми, сої, ріпаку та соняшнику. На всі ж інші
рослини у різні періоди дослідження припадало від 4 до
6 % видобутої у світі рослинної олії. Домінуючою в струк$
турі глобального виробництва є пальмова олія, частка
якої в останні роки наближається до рівня 30 % [10].
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На глобальному ринку насіння олійних культур та
рослинних олій Україна є однією з провідних країн$ви$
робників та країн$експортерів у сегменті насіння соняш$
нику та соняшникової олії. За даними Державної служ$
би статистики України у 2018 році виручка від експорту
насіння олійних культур та соняшникової олії склала
1,9 та 4,1 млрд дол США відповідно. З року в рік зрос$
тає частка в соєвому та ріпаковому сегментах, з'явля$
ються нові можливості у сегментах високоолеїнового
насіння олійних культур, олій та харчових продуктів, от$
риманих у результаті його переробки.

Результати дослідження глобального ринку олій та
жирів свідчать про наявність тенденцій до зростання
глобального попиту та пропозиції, що обумовлені зро$
станням світового обсягу споживання населенням хар$
чових рослинних олій та жирів, які є корисними для здо$
ров'я людини та зростанням попиту на органічну, непе$
рероблену та нерафіновану олії. Важливими чинника$
ми формування такого тренду також є широке різно$
маніття продуктів, які за ціною є доступними та прий$
нятними для споживачів та широкий асортимент про$
позиції олій і жирів, продуктів харчування з різномані$
тними харчовими профілями, які здатні задовольнити
сучасні споживчі вимоги. Крім того, спостерігається
тенденція до зростання обсягів промислового спожи$
вання рослинних олій.

Тенденції до зростання попиту на глобальному рин$
ку рослинних харчових олій, з однієї сторони, надають
українським підприємствам олійно$жирового підкомп$
лексу нові можливості, а з іншої — потребують форму$
вання нових маркетингових стратегій, які б врахували
зростання глобальних обсягів споживання рослинної
олії на душу населення та надання переваги спожива$
чами природним "здоровим" рослинним харчовим оліям.
В Україні, на нашу думку, існують потужні природний,
виробничий і інноваційний потенціали для нарощуван$
ня пропозиції соняшникової, соєвої, ріпакової та інно$
ваційних рослинних харчових олій, реалізація яких доз$
волить українським гравцям олійно$жирового ринку
успішно конкурувати з виробниками пальмової олії.

Підприємства олійно$жирового підкомплексу на$
ціональної економіки мають змогу вийти на нові висо$
ко місткі ринки рослинних "здорових" харчових олій та
жирів, що потребує підвищення ступеня їх інновацій$
но$інвестиційної активності.

Просування на ринок інноваційних рослинних хар$
чових олій потребує застосування сучасного інструмен$
тарію маркетингу інновацій. Складність управління мар$
кетинговою діяльності інноваційно$активного підприє$
мства потребує розгляду маркетингу в поєднанні трьох
його ключових аспектів: 1) маркетинг як філософська
концепція господарювання; 2) маркетинг як система

організації та керування господарською діяльністю
підприємства; 3) маркетинг як комплекс конкретних
інструментів [11, с. 155]. На основі маркетингового
підходу необхідно застосовувати нові функціональну
організаційну структуру та механізм управління вітчиз$
няними підприємствами різних типів, які будуть здат$
ними задовольнити потреби споживачів, підприємств та
суспільства [12, с. 452].

Успіх нової продукції багато у чому залежить від її
відповідності вподобанням споживачів (70—90 % успі$
ху). Британські науковці вважають, що ринкові чинники
за своїм значенням у чотири рази переважають науково$
технічні. На їхню думку, процес розвитку новацій — це
діалоговий процес взаємодії між створювачами про$
дукції та її споживачами. Американські експерти засвід$
чують, що 32 % комерційних невдач інновацій є на$
слідком помилкової оцінки вимог ринку, 13 % — на$
слідком помилок у сфері збуту, 14 % — надто високих
цін, 10 % — несвоєчасного початку продажу, 8 % —
активної протидії конкурентів і тільки 23 % новинок за$
знають невдачі із суто технічних причин [13, с. 36].

Вихід на ринок інноваційних продуктів супровод$
жується розробкою та реалізацією маркетингових стра$
тегій, які враховують можливі ризики та загрози
суб'єктів ринку. У центрі уваги сучасної маркетингової
концепції організації бізнесу знаходиться задоволеність
потреб та бажань споживача як ключового чинника, що
забезпечує успіх інновацій і прибуток підприємства.
Найбільш вдалим методом зниження підприємницько$
го ризику може бути комплексний вид маркетингу
("маркетинг$мікс"), який заснований на постійному зво$
ротному зв'язку між виробником та споживачем.
Підприємець повинен бачити споживача у всьому різно$
манітті його оточення, поведінки, бажань, несвідомих
потенційних потреб [3, с. 33].

Успішність впровадження інноваційних продуктів на
ринок значною мірою залежить від визначення спожив$
чих переваг та мотивації поведінки споживачів, розу$
міння процесу трансформації вимог споживачів у ба$
жані споживчі характеристики. Перетворення вимог
споживача у конкретні параметри якості інноваційних
рослинних харчових олій може бути здійснено на ос$
нові використання методології розгортання функції
якості (QFD — Quality Function Deployment), що вклю$
чає процеси планування, розробки виробництва та по$
кращення якості продукції на всіх стадіях НДДКР та на
кожному етапі життєвого циклу інноваційного продук$
ту. Якість у цьому випадку має розглядатись як належ$
ний ступінь власних характеристик інноваційного про$
дукту, який задовольняє вимоги споживача. Знання
моделі розгортання функції якості може допомогти
сформувати ефективні профілі базової, належної та
бажаної якості інноваційних рослинних харчових олій,
а також досягти відповідності "уявлень" виробників про
якість конкретного інноваційного продукту із очікуван$
нями споживачів.

Провідні світові виробники і постачальники високо$
якісних стійких рослинних харчових олій та жирів в про$
цесі розгортання функції якості тісно співпрацюють із
споживачами у розробці індивідуальних рішень, ство$
ренні інноваційних продуктів та поєднують досягнення
своїх бізнес$цілей, диференціацію їх на ринках із сма$
ками та вподобаннями клієнтів. НДДКР також спрямо$
вується на допомогу харчовій промисловості у змен$
шенні залежності від використання пальмової олії, яка
має високу насиченість жирними кислотами. Нині деякі
харчові продукти, наприклад спреди, часто виготовля$
ються з використанням пальмової олії. Споживання та$
ких продуктів може мати негативні наслідки для здоро$
в'я людини, тому на основі високоякісних поліненаси$
чених рослинних харчових олій розробляють інгредіє$
нти, які можуть замінювати пальмову олію.

Споживчі характеристики рослинних харчових олій,
як і інших груп харчових продуктів, визначаються на ос$
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Джерело: розроблено авторами на основі [9].
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нові органолептичних, фізико$хімічних, технологічних,
товарознавчих, екологічних та біологічних властивостей.

Органолептичними характеристиками рослинних
харчових олій є смак, запах, колір, прозорість. Смак і
запах залежать від якості і виду сировини, що перероб$
ляється, від способу виробництва і технологічного ре$
жиму роботи устаткування та від ступеня рафінації олії.
Головною відмінністю хімічного складу і біологічної
цінності рослинних харчових олій, в порівнянні з тва$
ринними жирами, є відносно високий вміст поліненаси$
чених жирних кислот. Рослинні харчові олії відносять
до жирів, які володіють високою біологічною актив$
ністю та легко засвоюються організмом людини.

Рослинні харчові олії споживаються людиною в їжу
в основному через харчові продукти, приготовані за
їхньою допомогою, або як приправи до салатів. Тому
важливими споживчими характеристиками харчових
продуктів, які рецептурно містять рослинні олії, є смак
та текстура. Текстура харчового продукту визначаєть$
ся переважно фізико$хімічними та органолептичними
властивостями рослинної харчової олії.

Текстура є дуже важливою у всіх типах харчових
продуктів, оскільки заміщення жирів може стати сер$
йозною проблемою для розробки нових продуктів та ви$
користання інструментів, які спрощують процес впро$
вадження продуктів на ринок і допомагають доставити
споживачам продукт, який їм сподобається. Заміщення
жиру з рецептури харчового продукту іншими інгреді$
єнтами змінює поведінку та текстуру продукту, які не$
обхідно відновити для задоволення потреб споживачів
[14, c. 4; 15, c. 6].

Під текстурою харчового продукту, зазвичай, ро$
зуміють органолептичну характеристику, яка представ$
ляє собою сукупність механічних, геометричних та по$
верхневих характеристик, які сприймаються механічни$
ми, тактильними і там, де це можливо візуальними та
слуховими рецепторами людини.

Німецькою науково$дослідною установою "Інститут
технологічного процесу та упаковки Fraunhofer IW"
текстуру було ідентифіковано як "вирішальну для того,
як харчовий продукт сприймається споживачами", а
тому їхні дослідження в основному направлені на по$
шук шляхів формування потрібної текстури харчових
продуктів, які рецептурно містять олії та жири. На дум$
ку дослідників, використання рослинного білка для
зменшення вмісту рівня жиру в продуктах, наприклад,
як$от: кремові начинки і соуси, повинно знизити рівень
насичених жирів приблизно на 30 % зі збереженням
потрібної текстури [16].

Взаємодія між текстурою та сприйняттям смаку —
це сфера НДДКР харчових продуктів, яка отримує все
більше уваги розробників та маркетологів. Успішний за$
пуск нового або переформатування уже існуючого хар$
чового продукту вимагає врахування комплексного на$
бору його сенсорних атрибутів. На базовому сенсорно$
му рівні споживачі часто бажають отримувати специфіч$
ний компонент текстури продукту або певний смак та
аромат, пов'язані з традиційним продуктом, наприклад
відчуття жиру. Під час розробки продуктів з низьким
вмістом жиру головним завданням є заміна насичених
жирів інгредієнтами, які надають їм необхідну та звичну
для споживача текстуру. Тому вона є ключовим атрибу$
том для розробників харчових продуктів та споживачів.

У процесі НДДКР рослинних харчових олій до$
слідниками випробовуються нові методики, які можуть бути
використані в процесі виробництва для поліпшення тексту$
ри і подовження терміну їх зберігання. Уповільнення псу$
вання є важливим чинником, оскільки зменшення рівня
вмісту жиру в харчовому продукті часто обмежує термін
його зберігання, що викликає необхідність додавання у не$
жирні продукти різноманітних консервантів.

Зміна рецептури існуючих та розробка нових хар$
чових продуктів з метою поліпшення їхнього харчово$
го профілю майже завжди впливає на їх смак, термін

зберігання та текстуру. Успішність зміни забезпечуєть$
ся шляхом об'єднання традиційних методів виробницт$
ва з інноваційними технологіями та індивідуальними
функціональними інгредієнтами.

Інноваційні ініціативи НДДКР суб'єктів олійно$жи$
рового ринку мають спрямовуватись на пошук нових
технологічних підходів для поліпшення нутріфізіоло$
гічних властивостей харчових продуктів, розробку ме$
тодик зниження рівня насичених жирних кислот у рос$
линних харчових оліях без використання хімічних до$
мішок, отримання бажаних для споживача текстури та
смаку харчових продуктів, заміни пальмової олії у хар$
чових продуктах більш "здоровими" альтернативами.

Формування ефективної маркетингової стратегії
інноваційних рослинних харчових олій та подальша її
реалізація дозволить українським підприємствам роз$
ширити географію ринку, завоювати нові ринки, ство$
рювати бренди нових олій або зміцнювати їх ринкові
позиції, а також збільшувати кількість лояльних спо$
живачів і підвищувати обсяги продажів.

Розвиток концепції маркетингу інновацій та її реа$
лізації у практиці діяльності підприємств агропродо$
вольчого підкомплексу, на нашу думку, потребує по$
дальшого дослідження теоретико$методичних підходів
до просування інноваційних продуктів харчування, роз$
робки сучасного інструментарію аналізу агропродо$
вольчого ринку нових продуктів, формування попиту на
основі перетворення вимог споживачів у конкретні па$
раметри якості харчових продуктів з використанням
методології розгортання функції якості.

ВИСНОВКИ
Населення змінює пріоритети та вподобання щодо

харчових продуктів, змінюється культура харчування,
люди все більше прагнуть споживати корисні для здо$
ров'я харчові продукти із низьким рівнем насичених
жирів, а уряди провідних держав світу все більше сти$
мулюють такі зміни. Тенденції розвитку світового рин$
ку рослинних харчових олій свідчать про зростаючу за$
цікавленість споживачів у здоровому та повноцінному
харчуванні. Проте доступні на сьогодні "низькожирні"
або "легкі" варіанти харчових продуктів розглядаються
з певним скептицизмом, оскільки зменшення у них рівня
жиру часто досягається за рахунок використання
хімічних домішок і засобів для формування текстури.
Харчові продукти, які містять у складі рослинні харчові
олії та жири, які представлені сьогодні на ринку, в по$
вному обсязі не задовольняють потреби споживачів, а
тому потрібні нові, тобто інноваційні, при виробництві
яких ці потреби будуть враховані.

Результатом формування ефективної маркетингової
стратегії просування інноваційних рослинних харчових
олій є визначення конкретних інструментів комплексу
маркетингу. Вибір маркетингових інструментів має бути
здійснено на основі сегментування, яке дозволить виді$
лити цільовий ринок та встановити особливості сприй$
няття інноваційних рослинних харчових олій спожива$
чами, їх цінами, збутом та маркетинговими комунікація$
ми. В рамках загальної стратегії всі маркетингові заходи
мають бути взаємопов'язаними та взаємодоповнюючими.

У процесі просування інноваційних рослинних хар$
чових олій на ринок підприємствам$виробникам необ$
хідно використовувати методологію розгортання
функції якості, що включатиме процеси планування,
розробки виробництва та покращення якості продукції
на всіх стадіях НДДКР та на кожному етапі життєвого
циклу інноваційного продукту.

Важливим при формуванні маркетингової стратегії
є врахування традиційних смаків і вподобань споживачів
харчових продуктів, які в свої рецептурі містять рос$
линні харчові олії. Тісний контакт підприємства з спо$
живачами в процесі створення та поширення інновацій$
них рослинних харчових олій дозволить побачити
реальні і потенційні потреби споживача.
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Комерціалізація інноваційних рослинних харчових
олій потребує подальших досліджень теоретико$мето$
дологічних та прикладних аспектів застосування сучас$
ного інструментарію маркетингу інновацій у їх впровад$
женні та просуванні на ринки збуту, здійснення більш
глибокого дослідження ринку, формування нових то$
варних та цінових стратегій, застосування нових методів
продажів та презентації продуктів, реалізації нових або
значно покращених змін у дизайні та упаковці тощо.
Застосування концепції маркетингу інновацій під час
виробництва рослинних харчових олій дозволить успі$
шно задовольнити потреби як споживачів і виробників,
так і суспільства загалом.
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