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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах нарощування взаємодії вітчизняного ринку

продуктів харчування зі світовим, українські підприємства
зіштовхуються з рядом проблем, серед яких: при виході на
закордонні ринки підприємство зустрічається з невідомим
споживачем і через відсутність дослідження його ставлен-
ня до пропонованого товару не отримує очікуваного резуль-
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У статті проаналізовано маркетингові інструменти, характерні для харчової промисловості України,
на основі яких проведено кількісне дослідження рівня сприйняття маркетингових заходів методом Needs
& Gaps Analysis. З цією метою проведено класифікацію основних елементів маркетингового комплексу з
виокремленням атрибутів, що підлягають дослідженню в окремих галузях харчової промисловості Ук-
раїни. В результаті проведеного дослідження, визначено середній рівень важливості і задоволеності мар-
кетинговими заходами на ринку В2С по галузях та цілком в промисловості, побудовано карту сприйнят-
тя ринку В2С елементів маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості. Проведено гру-
пування рівнів задоволеності за галузями і відображено положення позиції кожної галузі на векторі спря-
мування.

Проведене дослідження свідчить про те, що рівень сприйняття маркетингових інструментів в галузях
харчової промисловості є середнім для наступних галузей: цукрова, тютюнова, хлібопекарська, борош-
номельно-круп'яна, олійно-жирова, м'ясна, виноробна; низьким для двох: безалкогольних напоїв та міне-
ральної води, рибна; високим для чотирьох: кондитерська, пивоварна, спиртова, молочна.

Таким чином, автором доведено необхідність врахування результатів дослідження в розробці стра-
тегії маркетингу підприємствами харчової галузі з метою підвищення рівня задоволеності споживачами
продукцією товаровиробників.

The specific marketing instruments of the Ukrainian Food Industry were analyzed in the article. The
quantitative research of the perception marketing events by method Needs & Gaps Analysis based on the
marketing instruments. For this purpose, the main elements of the marketing mix were classified. And attributes
which researched in some sectors of the Food Industry in Ukraine were singled. The average level of importance
and satisfaction of marketing events on B2C market by sectors and completely were calculated in the industry
and the perceptions''' map of the marketing mix elements in B2C market of    the Food Industry was constructed
as a result of the research. The levels of satisfaction by sectors were grouped and position of each sectors in the
direction vector were displayed.

Research suggests that the level of perception marketing instruments in the sectors of Food Industry is average
for the following sectors: sugar, tobacco, bakery, flour, cereal, oil and fats, meat, wine, is low for two soft drinks
and mineral water, fish, is high for four: confectionery, brewing, alcohol, dairy.

Thus, the author proved the need to integrate research results in the development of marketing strategies of
the Food business in order to improve customer satisfaction of products by manufacturer.

Ключові слова: маркетинговий комплекс, рівень сприйняття, Needs & Gaps Analysis.
Key words: marketing mix, level of perception, Needs & Gaps Analysis.

тату; на вітчизняному ринку закордонні підприємства швид-
ко нарощують обсяги реалізації, адже пропонують спожи-
вачеві те, що він чекає, таку інформацію отримують у ре-
зультаті проведених досліджень. Тому актуальним для ук-
раїнських товаровиробників є дослідження сприйняття мар-
кетингових інструментів, що реалізуються підприємствами
харчової промисловості.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження в напрямі аналізу і планування маркетин-

гових заходів представлені в роботах закордонних та
вітчизняних науковців, серед яких Азарян О.М., Балаба-
нова Л.В., Балабанова І.В., Бугіль С.Я., Буряк Є.В., Вага-
нов А.С., Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., Григорчук Т.В.,
Данченок Л.А., Дудяк Р.П., Липчук В.В., Соломянюк Н.М.,
Холод В.В., Янишин Я.С., Яхкінд В.П., Боаг Д.А., Котлер
Ф., К.Л. Келлер, Морган Д.С., Морган Ф.В., Моклер Р.Дж.
та інші.

У результаті аналізу наукових праць виявлено, що в пла-
нуванні маркетингової діяльності не достатньо уваги звер-
нено на сприйняття маркетингових інструментів спожива-
чами, адже досліджується ставлення до окремих складових
маркетингового комплексу чи окремих заходів. Проте не-
обхідним є, на думку автора, сукупний аналіз рівня сприй-
няття всіх маркетингових заходів, що здійснюється підприє-
мством.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для дослідження перспективних напрямів маркетинго-

вої діяльності підприємств харчової промисловості Украї-
ни необхідно провести аналіз сприйняття маркетингових
інструментів споживачами окремо по галузях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування маркетингового комплексу підприємств

кожної з галузей харчової промисловості обумовлено як
узагальненими, так і специфічними факторами [1], серед
яких доцільно виділити найголовніші: рівень охоплення рин-
ку, законодавчі обмеження, рентабельність товарів та ціно-
ва еластичність попиту. Також не менш важливим при пла-
нуванні комплексу маркетингу є сприйняття кінцевим спо-
живачем маркетингових заходів. Таку думку підтверджують
В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С.Я. Бугіль, Я.С. Янишин, стверд-
жуючи, що маркетинговий план має гарантувати зростання
рівня задоволення потреб покупців [2]. Таким чином, окрім
вартості і частоти застосовуваних маркетингових інстру-
ментів, є необхідність дослідження сприйняття споживача-
ми маркетингових заходів.

З метою аналізу маркетингових інструментів, що харак-
терні для харчової промисловості України автором прове-
дено кількісне дослідження. Результати дослідження
свідчать, що найбільш популярними маркетинговими захо-
дами, які застосовуються у більшості галузей харчової про-
мисловості є: розширення асортименту, удосконалення
якості товару, удосконалення етикетки, надання знижок при
великих обсягах купівлі, розширення мережі збуту, на-
явність запасу на місці продажу, брендинг, спонсоринг, бла-
годійність, реклама на телебаченні, в газетах і журналах, в
Інтернеті, на місці продажу, участь у виставках, ярмарках
та фестивалях. У пивоварній, кондитерській, безалкоголь-
них напоїв та мінеральної води, молочній галузях за-
стосовується найбільша кількість видів маркетингових

Елемент 

маркетингового 
комплексу 

Атрибути, що підлягають дослідженню 

Товар 1.1. Частота удосконалення товару 
1.2. Якість товару 

1.3. Рівень відповідності якості продукції і 
технічного прогресу 

1.4. Зручність упаковки 

1.5. Інформативність упаковки 

1.6. Дизайн упаковки 

1.7. Ширина асортименту 

Ціна 2.1. Рівень цін 

2.2. Частота зміни ціни 

2.3. Надання сезонних знижок 
2.4. Надання знижок при багаторазовій купівлі 
2.5. Надання знижок при купівлі великих обсягів 

продукції 
Місце 3.1. Територіальна доступність товару 

3.2. Зручність розміщення товару на полицях 

3.3. Зручність розміщення товару в торгівельному 

приміщенні 
3.4. Естетика оформлення місця продажу 

3.5. Наявність інформації про товар в місці продажу 

Просування 4.1. Частота рекламних оголошень 

4.2. Джерело отримання інформації 
4.3. Відповідність інформації очікуванням 

4.4. Точність інформації, що отримується 

споживачем 

4.5. Участь товаровиробника у доброчинних акціях 

Таблиця 1. Атрибути елементів маркетингового
комплексу

Розроблено автором.

Таблиця 2. Результати опитування ставлення споживачів до маркетингових заходів у цукровій промисловості
за методом Needs & Gaps Analysis

Атрибут 

Кількість відповідей опитаних 

Важливість Задоволеність 

1 2 3 4 5 Сума 
Сер. 

1 2 3 4 5 Сума 
Сер. 

знач. знач. 

1 «Товар»       3,35       3,47 

1.1. 19 56 21 4 0 2,1 2 38 20 22 18 316 3,16 

1.2. 0 0 5 91 4 399 3,99 1 2 57 37 3 339 3,39 

1.3. 0 2 6 38 54 444 4,44 1 1 96 2 0 299 2,99 

1.4. 2 0 21 38 39 412 4,12 1 3 57 38 1 335 3,35 

1.5. 1 19 40 22 18 337 3,37 0 20 20 60 0 340 3,4 

1.6. 20 0 60 20 0 280 2,8 0 0 60 20 20 360 3,6 

1.7. 35 5 23 37 0 262 2,62 0 0 0 60 40 440 4,4 

2 «Ціна»       4,23       2,56 

2.1. 0 0 6 40 54 448 4,48 16 5 36 39 4 310 3,1 

2.2. 2 13 20 7 58 406 4,06 2 18 79 1 0 279 2,79 

2.3. 0 4 20 40 36 408 4,08 4 56 35 3 2 243 2,43 

2.4. 0 2 38 8 52 410 4,1 19 21 53 6 1 249 2,49 

2.5. 1 0 15 25 59 441 4,41 20 69 6 3 2 198 1,98 

3 «Місце»       2,65       3,23 

3.1. 0 3 57 20 20 357 3,57 0 8 12 63 17 389 3,89 

3.2. 0 8 72 20 0 312 3,12 0 0 18 80 2 384 3,84 

3.3. 0 37 40 23 0 286 2,86 0 4 16 76 4 380 3,8 

3.4. 60 39 1 0 0 141 1,41 52 6 2 38 2 232 2,32 

3.5. 40 20 24 1 15 231 2,31 37 21 18 21 3 232 2,32 

4 «Просування»       3,30       2,15 

4.1. 77 20 2 0 1 128 1,28 37 17 8 18 20 267 2,67 

4.2. 8 2 21 40 19 330 3,3 56 20 20 4 0 172 1,72 

4.3. 0 0 3 20 77 474 4,74 20 40 38 1 1 223 2,23 

4.4. 0 1 5 55 39 432 4,32 16 41 37 2 4 237 2,37 

4.5. 20 6 54 8 12 286 2,86 39 45 15 1 0 178 1,78 

Сер. знач. за всіма атрибутами:  3,382   2,854 
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інструментів, що пов'язано з високим рівнем
прибутковості.

Аналіз реалізованих підприємствами харчо-
вої промисловості України маркетингових за-
ходів проведено на основі методу Needs & Gaps
Analysis [3]. Попередньо виділено чотири групи
атрибутів (узагальнено маркетингові заходи за
елементами """4Р""") (табл. 1), які оцінено рес-
пондентами за двома 5-бальними шкалами —
важливості та задоволеності.

У дослідженні взяли участь 100 респондентів.
Аналіз даних для кожної галузі харчової промис-
ловості проводився окремо. Як приклад, резуль-
тати опитування споживачів щодо важливості і
задоволеності маркетинговими заходами в цук-
ровій галузі представлено в таблиці 2.

Аналогічні дослідження проведено для кож-
ної галузі харчової промисловості. В табл. 3 зоб-
ражено зведені дані визначення середньої оцін-
ки    по харчовій промисловості.

Результати розрахунків схематично відоб-
ражено на карті сприйняття важливості та за-
доволеності атрибутами. Точкою перетину ко-
ординат на карті сприйняття прийнято середню
оцінку по промисловості: важливість — 3,655,
задоволеність — 3,247 (рис. 1).

Таким чином, аналіз сприйняття спожива-
чами елементів маркетингового комплексу
підприємств харчової галузі свідчить про рівень
сприйняття маркетингових заходів:

— правий верхній квадрант — високий рівень сприйнят-
тя маркетингових заходів — високий рівень важливості та
задоволеності (борошномельно-круп'яна (товар), олійно-
жирова (товар), спиртова (просування), плодоконсервна
(товар, місце), рибна (місце), молочна (товар, місце), м'ясна
(товар), виноробна (товар), кондитерська (всі складові),
пивоварна (товар, ціна, місце));

— правий нижній квадрант — низька важливість та ви-
сока задоволеність (цукрова (товар), борошномельно-кру-
п'яна (місце), олійно-жирова (місце), хлібопекарська (товар,
місце просування), спиртова (товар, ціна, місце), молочна
(просування), виноробна (місце), тютюнова (товар, місце));

— лівий нижній квадрант — низька важливість і низька
задоволеність (цукрова (місце, просування), борошномель-
но-круп'яна (просування), олійно-жирова (просування),

хлібопекарська (ціна), плодоконсервна (просування), м'яс-
на (ціна, місце, просування), виноробна (просування), пи-
воварна (просування), тютюнова (просування), безалкоголь-
них напоїв та мінеральної води (місце));

— лівий верхній квадрант — висока важливість і низька
задоволеність (цукрова (ціна), борошномельно-круп'яна
(ціна), олійно-жирова (ціна), плодоконсервна (ціна), рибна
(товар, ціна, просування), молочна (ціна), виноробна (ціна),
тютюнова (ціна), безалкогольних напоїв та мінеральної води
(товар, ціна, просування)).

Результати аналізу дозволяють згрупувати елементи
маркетингового комплексу в окремих галузях харчової про-
мисловості відповідно до рівня сприйняття споживачами
(табл. 4).

Отже, найбільше задовольняють вимоги споживачів
складові маркетингового комплексу """Товар""" та

Таблиця 3. Середні значення оцінок атрибутів по галузям харчової
промисловості

Рис. 1. Карта сприйняття ринку В2С елементів маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості

"""А-а""": А — галузь, а — елемент комплексу маркетингу
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"""Місце""". Найнижчий рівень сприйняття на ринку
В2С елементу — """Ціна""", при тому, що даний атри-
бут відповідає низькій оцінці задоволеності та високій
щодо важливості.

Для дослідження застосування інструментів
маркетингу в різних галузях харчової промисло-
вості запропоновано надати кожному рівню сприй-
няття бальну оцінку: високий — 3, середній — 2,
низький — 1, дуже низький — 0, та розрахувати зве-
дену оцінку по всім галузям харчової промисло-
вості для кожного елементу маркетингового комп-
лексу

Сумарні значення оцінок по атрибутам за галузя-
ми варіюються в діапазоні від 0 до 12:

— [0; 4) — низький рівень сприйняття інструментів
маркетингу в галузі,

— [4; 8) — середній рівень сприйняття маркетинго-
вих заходів в галузі порівняно до всієї харчової про-
мисловості,

— [8; 12] — високий рівень сприйняття інструментів
маркетингу.

Отримані результати відображено на векторі спря-
мування (рис. 2).

Рівень сприйняття маркетингових
інструментів в галузях харчової промис-
ловості є середнім для семи галузей: цук-
рова, тютюнова, хлібопекарська, борош-
номельно-круп'яна, олійно-жирова, м'яс-
на, виноробна; низьким для двох: безал-
когольних напоїв та мінеральної води,
рибна; високим для чотирьох: кондитерсь-
ка, пивоварна, спиртова, молочна. Через
те, що порівняння відбувається між галу-
зями харчової промисловості, то досяг-
нення всіма одночасно високого рівня
сприйняття маркетингових інструментів є
неможливим.

Однак, дана методика дозволяє порівня-
ти галузі харчової промисловості між собою,
виокремити рівень сприйняття споживачами
елементів маркетингового комплексу в усіх
галузях. Врахування існуючих недоліків мар-
кетингових інструментів, що визначені дум-
кою споживачів і ставленням їх до маркетин-
гових заходів, в галузях сприяє більш ефек-
тивному плануванню інструментів маркетин-
гу і розвитку харчової промисловості в ціло-
му.

ВИСНОВКИ
Вибір підприємствами харчової промисловості Украї-

ни маркетингових інструментів, що спрямовуються на ри-
нок В2С, залежить від багатьох факторів. Головними серед
яких є фінансові та правові. Однак головним критерієм ви-
бору має бути ставлення споживачів і рівень їхнього сприй-
няття маркетингових заходів. Такий напрям розвитку не-
обхідний для соціальноорієнтованих підприємств, що праг-
нуть поліпшити свої конкурентні позиції на міжнародному
ринку.

Аналіз сприйняття споживачами маркетингових ін-
струментів в галузях харчової промисловості сприяв ви-
явленню причин збитковості багатьох підприємств: по-пер-
ше, відсутність дослідження думки потенційно покупця
призводить до побудови неефективної тактики маркетин-
гових війн на ринку; по-друге, неправильний розподіл бюд-
жету маркетингу може призвести до низької ефективності
інвестицій в маркетинг; по-третє, через неврахування рівня
сприйняття споживачами маркетингових заходів, витра-
чені в помилковому напрямі ресурси можуть принести
збитки. Врахування отриманих результатів дослідження в
розробці стратегії маркетингу підприємствами харчової га-
лузі сприятиме підвищенню рівня задоволеності спожива-
чами продукцією товаровиробників харчової промисло-
вості.

Проведене дослідження дало можливість проана-
лізувати загалом харчову промисловість України, однак,
діяльність кожного підприємства, з урахуванням особ-
ливостей його діяльності, має підлягати аналогічному
дослідженню сприйняття споживачами його маркетин-
гових заходів, так як це є передумовою його конкурен-
тоспроможності на національному та міжнародному
ринках.

Галузі 
Інструменти маркетингу за елементами 4Р 

Товар Ціна Місце Просування 

Цукрова С** П** Н** Н 

Борошномельно-круп 'яна В П С** Н 

Олійно-жирова В П С Н 

Хлібопекарська С Н С С 

Спиртова С С С В 

Плодоконсервна В П В Н 

Рибна П П В П 

Молочна В П В С 

М'ясна В Н Н Н 

Виноробна В П С Н 

Кондитерська В В В В 

Пивоварна В В В Н 

Тютюнова С П С Н 

Безалкогольних напоїв та 

мінеральної води 
П П Н П 

Таблиця 4. Рівень сприйняття споживачами маркетингових
заходів в окремих галузях харчової промисловості

** В — високий, С — середній, Н — низький. П — дуже низький.

Розроблено автором.

Рівень сприйняття споживачами 

маркетингових інструментів 

0  Низький  4 Середній  8 Високий  12 
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Рис. 2. Вектор спрямування рівня сприйняття маркетингових
інструментів в окремих галузях харчової промисловості
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