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ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ В МАСЛОЖИРОВІЙ ГАЛУЗІ

Анотація. У статті проаналізовано маркетингові інструменти, характерні для харчової промисловос-

ті України, на основі яких проведено кількісне дослідження рівня сприйняття маркетингових заходів ме-

тодом Needs & Gaps Analysis. Проведено класифікацію основних елементів маркетингового комплексу з ви-

окремленням атрибутів, що підлягають дослідженню в масложировій галузі України.
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Summary. The article analyzes marketing tools, typical for the food industry of Ukraine, on the basis of which 

the quantitative study of the perception level marketing method Needs & Gaps Analysis. The classification of the main 

elements of the marketing mix with a selection of attributes to be investigated in the oil and fat industry of Ukraine.
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Постановка проблеми. Розробка і реалізація 

ефективних маркетингових заходів є одним із 

основних завдань маркетингових відділів під-

приємств харчової промисловості. З цією метою 

необхідним є дослідження сприйняття марке-

тингових заходів споживачами, що забезпечує 

отримання первинної інформації щодо співвід-

ношення важливості та задоволеності існуючою 

маркетинговою політикою харчової промисло-

вості для різних сегментних груп.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-

слідження в напрямку аналізу і планування марке-

тингових заходів наведені в роботах закордонних 

та вітчизняних науковців, серед яких: О. М. Аза-

рян, Л. В. Балабанова, І. В. Балабанова, С. Я. Бу-

гіль, Є. В. Буряк, А. С. Ваганов, С. С. Гаркавенко, 

В. Г. Герасимчук, Т. В. Григорчук, Л. А. Данче-

нок, Р. П. Дудяк, В. В. Липчук, Н. М. Соломя-

нюк, В. А. Стеценко, В. В. Холод, Я. С. Янишин, 

В. П. Яхкінд, Д. А. Боаг, Ф. Котлер, К. Л. Келлер, 

Д. С. Морган, Ф. В. Морган, Р. Дж. Моклер та інші. 

У результаті аналізу наукових праць виявлено, що 

в плануванні маркетингової діяльності недостат-

ньо уваги звернено на сприйняття маркетингових 

інструментів споживачами, адже досліджується 

ставлення до окремих складових маркетингового 

комплексу чи окремих заходів.

Мета статті. Для дослідження перспективних 

напрямів маркетингової діяльності підприємств 

харчової промисловості України необхідно про-

вести аналіз сприйняття маркетингових інстру-

ментів споживачами масложирової галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Од-

нією із найбільш простих карт сприйняття є карта 

можливостей і потреб (Needs & Gaps Analysis, або 

N&G). N&G — опитування респондентів щодо 

важливості та задоволеності маркетинговими за-

ходами підприємств харчової промисловості.

Найчастіше цим методом досліджується одна 

конкретна марка. Сенс N&G досить простий: на 

основі попереднього аналізу виокремлюються 

атрибути продукту і респондентам пропонується 

оцінити їх за двома 5-бальними шкалами — важ-

ливості і задоволеності. Респонденти повинні 

оцінити, наскільки важливий для них цей атрибут 

і наскільки вони задоволені.

Далі обчислюються середні важливості за кож-

ним атрибутом окремо і за всією сукупністю атри-

бутів (середні приймаються за початок координат):
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де I
j
 — важливість j-го атрибуту, I

ij
 — оцінка важ-

ливості j-го атрибуту i-м респондентом, N — обсяг 

вибірки.

Так, масложирова галузь має середнє значення 

за важливістю — 3,818, а за задоволеністю — 3,126 [1].

Для дослідження ставлення споживачів до 

маркетингових заходів методом N&G обрано чо-

тири групи атрибутів (узагальнено маркетингові 

заходи за елементами «4Р»):

1) товар: частота удосконалення товару, якість 

товару, рівень відповідності якості продукції і 

технічного прогресу, зручність упаковки, інфор-

мативність упаковки, дизайн упаковки, ширина 

асортименту;

2) ціна: рівень цін, частота зміни ціни, надан-

ня сезонних знижок, надання знижок при багато-

разовій купівлі, надання знижок при купівлі вели-

ких обсягів продукції;

3) місце: територіальна доступність товару, 

зручність розміщення товару на полицях, зруч-

ність розміщення товару в торговельному примі-

щенні, естетика оформлення місця продажу, на-

явність інформації про товар в місці продажу;

4) просування: частота рекламних оголо-

шень, джерело отримання інформації, відповід-

ність інформації реальності, точність інформації, 

що отримується споживачем, участь товарови-

робника у доброчинних акціях. Залежно від роз-

ташування у квадрантах на карті сприйняття N&G 

атрибутам присвоєно бальну оцінку. Сумарні зна-

чення оцінок за атрибутами за галузями варію-

ються в діапазоні від 0 до 12:
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— [0; 4] — низький рівень сприйняття інстру-

ментів маркетингу в галузі,

— [4; 8] — середній рівень сприйняття марке-

тингових заходів у галузі порівняно зі всією хар-

човою промисловістю,

— [8; 12] — високий рівень сприйняття ін-

струментів маркетингу.

Згідно з цим масложирова галузь має високий 

рівень за першим пунктом, дуже низький — за дру-

гим, середній — за третім і низький — за четвертим.

Рівень сприйняття маркетингових інструмен-

тів в галузях харчової промисловості є середнім для 

семи галузей: цукрова, тютюнова, хлібопекарська, 

борошномельно-круп’яна, масложирова, м’ясна, 

виноробна; низьким для двох: безалкогольних на-

поїв та мінеральної води, рибна; високим для чоти-

рьох: кондитерська, пивоварна, спиртова, молочна. 

Оскільки порівняння відбувається між галузями 

харчової промисловості, то досягнення всіма одно-

часно високого рівня сприйняття маркетингових 

інструментів є неможливим. Однак ця методика до-

зволяє порівняти галузі харчової промисловості між 

собою, виокремити рівень сприйняття споживача-

ми елементів маркетингового комплексу в усіх галу-

зях. Врахування існуючих недоліків маркетингових 

інструментів у галузях сприяє більш ефективному 

плануванню інструментів маркетингу і розвитку 

харчової промисловості в цілому [2].

З метою аналізу маркетингових інструментів, 

що характерні для харчової промисловості Украї-

ни, проведено кількісне дослідження. Результати 

дослідження свідчать, що найбільш популярними 

маркетинговими заходами, які застосовуються у 

більшості галузей харчової промисловості, є: роз-

ширення асортименту, удосконалення якості то-

вару, удосконалення етикетки, надання знижок 

при великих обсягах купівлі, розширення мережі 

збуту, наявність запасу на місці продажу, брен-

динг, спонсоринг, благодійність, реклама на теле-

баченні, в газетах і журналах, в Інтернеті, на місці 

продажу, участь у виставках, ярмарках та фестива-

лях. Аналіз реалізованих підприємствами харчо-

вої промисловості України маркетингових заходів 

проведено на основі методу N&G [3].

Вибір підприємствами харчової промис-

ловості України (зокрема масложирової галузі) 

маркетингових інструментів залежить від бага-

тьох факторів, головними серед яких є фінансо-

ві та правові. Однак головним критерієм вибору 

має бути ставлення споживачів і рівень їхнього 

сприйняття маркетингових заходів. Такий напря-

мок розвитку необхідний для соціально орієнто-

ваних підприємств, що прагнуть поліпшити свої 

конкурентні позиції на міжнародному ринку. 

Аналіз сприйняття споживачами маркетингових 

інструментів у галузях харчової промисловості 

сприяв виявленню причин збитковості багатьох 

підприємств: по-перше, відсутність досліджен-

ня думки потенційного покупця призводить до 

побудови неефективної тактики маркетингових 

війн на ринку; по-друге, неправильний розподіл 

бюджету маркетингу може призвести до низької 

ефективності інвестицій в маркетинг; по-третє, 

через неврахування рівня сприйняття спожива-

чами маркетингових заходів витрачені в помил-

ковому напрямі ресурси можуть принести збитки. 

Врахування отриманих результатів дослідження 

в розробці стратегії маркетингу підприємства-

ми харчової галузі сприятиме підвищенню рівня 

задоволеності споживачів продукцією товаро-

виробників харчової промисловості. Проведене 

дослідження надало можливість проаналізувати 

загалом харчову промисловість України, однак 

діяльність кожного підприємства, з урахуванням 

особливостей його діяльності, має підлягати ана-

логічному дослідженню сприйняття спожива-

чами його маркетингових заходів, оскільки це є 

передумовою його конкурентоспроможності на 

національному та міжнародному ринках [1].

Висновки з проведеного дослідження. Враху-

вання отриманих результатів дослідження в роз-

робці стратегії маркетингу підприємствами мас-

ложирової галузі сприятиме підвищенню рівня 

задоволеності споживачів продукцією україн-

ських товаровиробників харчової промисловості.
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