МАРКЕТИНГ

Молочні
продукти:
вибір та
ризики
Світлана Горна – аналітик компанії

Незаперечним є той факт, що
національна кухня відображає тра
диції й побут народу, його звички та
історію. Відомо також, що завдяки
технічному прогресу протягом віків
зміна традиційного «меню» на до
машньому столі відбувалася не тільки
в народівсусідів, а й у тих, кого
розділяли моря та континенти. До
статньо пригадати появу та розпов
сюдження картоплі в Європі у ХVI
XVIII століттях або чайні «інтервенції»
з Китаю та Індії. Компаніям, що заво
зили чай до Англії, за короткий період
вдалося перетворити народ із поша
новувачів кави на націю, яка п'є чай.
Існує багато стереотипів щодо
традицій харчування. Ми звикли, на
приклад, пов'язувати Голландію з
високим рівнем виробництва та спо
живання сиру. А чи знаєте ви, що ли
ше 60 років тому річний обсяг спо
живання сиру в цій країні становив
всього 6,2 кг на особу? У 2005 році –
вже 20 кг. Одночасно зменшилося
споживання кисломолочних про
дуктів, масла. Споживання питного
молока скоротилося втричі. У Європі
та США все більш популярним є
кефір, який раніше був там не дуже
відомий. Стрімко зростає споживан
ня сиру в Азії.
Зміна харчових уподобань, які ми
спостерігаємо в останні деся
тиріччя, пов'язана насамперед із
новітніми розробками в харчовій га
лузі, створенням нових смаків та
продуктів, що перетинають кордони
значно швидше, ніж чайний кліпер
«Катті Сарк», який наприкінці
ХIX століття віз чай з Китаю до Лон
дона майже 122 дні. Високотехно
логічні зміни відбуваються і в мо
лочній галузі. Наприклад, напої на
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зразок йогуртів були відомі ще у ста
родавньому Вавилоні, а особливі
якості кислого молока – «просто
кваші» – досліджував ще на початку
ХХ століття Іван Мечніков. Він мріяв
завдяки живим молочним бактеріям
допомогти людині зберегти мо
лодість. Поширення ж та популяр
ності йогурти набули вже в наш час,
коли їх почали виробляти промисло
вим шляхом.
Як і всі інші товари, молочні про
дукти виявилися втягнутими в мар
кетингові війни: періодично то один,
то інший оголошується «шкідли
вим», «непереносимим», «алерген
ним» тощо. Точиться боротьба між
молочними, масляними й сирними
брендами, між технологіями вироб
ництва. Доступність наукової інфор
мації та можливість її швидкого,
практично миттєвого поширення,
бажання
ЗМІ
якнайшвидше
сповістити про результати най
новіших
наукових
досліджень
суттєво впливають на ставлення
споживачів до того чи іншого про
дукту. І якщо останнім часом з'яви
лося багато інформації про ко
рисність, наприклад, кави, то з мо
лочними продуктами справа вигля
дає трошки інакше. Уряди деяких
країн занепокоєні тим, що по
коління, яке вибирало «пепсі», а те
пер пиво, не звертає особливої ува
ги на молочні продукти, і шлунково
кишкові хвороби «молодшають». То
му нині витрачаються значні кошти
на проведення спеціальних кам
паній, що мають на меті популяризу
вати споживання молока та привер
нути увагу споживачів до переваг
регулярного вживання молочних
продуктів.

«Інмайнд», основною сферою діяльності
якої є дослідження ринку й консалтинг у
сфері дослідницької

методології.

Світлана Горна очолює відділ кабінетних
досліджень компанії, в якому прово+
диться аналіз стану та динаміки ринків,
оцінюється інвестиційна привабливість
секторів ринку та напрямів бізнесу,
здійснюється збір унікальних баз даних
та пошук партнерів. Вона має бага+
торічний досвід дослідження молочної
галузі і співробітництва із міжнародни+
ми консалтинговими компаніями.

Журнал «МОЛОЧНА ПРОМИС
ЛОВІСТЬ» вирішив з'ясувати, як
вітчизняні споживачі ставляться до
молочних продуктів. Дослідження
проводилося разом із партнерською
дослідницькою компанією InMind
(FACTUM GROUP) на вибірці 1994
респондентів, репрезентативній для
населення України за основними де
мографічними показниками (термін
проведення опитування – з 7 до
20 лютого 2007 року).
Результати свідчать про те, що
українці в цілому позитивно сприй
мають молочні продукти. У першу
чергу майже половина респондентів
пов'язує їх зі здоров'ям, у трохи
меншої кількості людей (44,3%) ці
продукти викликають асоціації зі
смаком та здоровою їжею; майже
третина опитаних обрала серед за
пропонованих характеристик «задо
волення», для 21 відсотка вживання
молочних продуктів є необхідністю.
Незначна група респондентів
піднімає імідж молочних продуктів
до рівня застілля, деяким вони ви
даються національною кухнею. Вар
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Рис. 1. Розподіл відповідей на запитання «Ми хотіли б поставити Вам
кілька питань стосовно молочних продуктів (молоко, кефір, йогурт, сир,
солодкі сирки, плавлені сирки, твердий сир, згущене молоко). Я прочитаю
Вам перелік слів. Скажіть, будь$ласка, які з них Ви пов'язуєте із вживанням
молочних продуктів?»

то відзначити, що лише невелика
частка респондентів пов'язує ці про
дукти з негативними характеристи
ками, такими, як хвороби, ожиріння,
консерванти тощо. На неперено
симість молочних продуктів скар
жаться лише 2,9% респондентів
(розподіл відповідей показано на
рис. 1). Таким чином, більшість ха
рактеристик не відходить від казко
вої традиції, за якою «молочні
ріки» – це символ благополуччя та
процвітання.
Чи є відмінності у сприйнятті мо
лочних продуктів міським та
сільським населенням України? Так,
є: жителі міст, які потерпають від
екологічних негараздів та повсяк

денних стресів, більш схильні вважа
ти вживання молочних продуктів не
обхідним, ніж жителі сіл (23,2% про
ти 17,9%), для яких це передусім
просто повсякденна їжа. До того ж,
городяни частіше пов'язують вжи
вання молочних продуктів з дієтою
(14,6% проти 9%).
Чим же керується споживач, коли
купує молочні продукти? Вияв
ляється, що в першу чергу українські
споживачі звертають увагу на якість,
свіжість та ціну продукту, в остан
ню – на країнувиробника, безпеку,
марку. Тобто вибирають, спираю
чись на здоровий глузд, який підка
зує, що якість та свіжість пов'язані
між собою (розподіл відповідей по

Рис. 2. Розподіл відповідей на запитання «При купівлі молочних продуктів
що в першу чергу впливає на Ваш вибір?»
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казано на рис. 2). Не викликає зди
вування те, що селяни менше цікав
ляться свіжістю молочних продуктів
(33,9%), ніж міські жителі (47,8%).
Щодо низької значущості марки
продуктів серед критеріїв вибору, то
це, насамперед, підказка виробни
кам. Якщо нині цей критерій незнач
ний, у майбутньому потрібно докла
сти зусиль, аби свіжість та якість
асоціювалися з певними торговими
марками, які матимуть багато при
хильників серед споживачів.
Цікаво відзначити, що в Україні
34% громадян звертають увагу на
ціну лише після того, як упевняться в
якості та свіжості продукту. На
відміну від наших співвітчизників,
двоє з п'яти європейців серед голо
вних критеріїв вибору будьяких
продуктів називають якість (42%) та
ціну (40%), і тільки для 23% жителів
Європи
мають
значення
свіжість/строк їх виготовлення. Вис
ловимо припущення, що європейці
ретельніше рахують свої гроші, ніж
українці,
є
ощадливішими
і
прискіпливіше ставляться до того,
чи дотримує виробник баланс між
якістю та вартістю. Проте, можливо,
тут діє інший фактор – їх упевненість
у тому, що на полицях магазинів не
можуть з'явитися чи залишитися
продукти, термін споживання яких
закінчився.
Співвідношення впливу ціни,
якості та свіжості при виборі молоч
них продуктів значно змінюється з
віком. Аналіз показує, що найменшу
увагу ціні приділяють ті, «кому за 30»,
але хто ще не переступив поріг соро
каріччя. Для них головний критерій –
якість, що в цілому відповідає вибору
європейців, старших 20ти років із
закінченою освітою. Люди пенсійно
го віку вже менше звертають увагу на
якість і навіть свіжість – на перший
план виходить ціна (див. рис. 3). Зро
зуміло, така зміна критеріїв вибору
зумовлена тим, що, з одного боку,
старші люди більше уваги приділя
ють плануванню свого бюджету, з
іншого – менше сумніваються в
якості продукту, який вживають про
тягом багатьох років. Крім того, мо
лочні продукти є невід'ємною части
ною харчового набору саме літніх
людей, тому продукт, що вживається
частіше, має відповідати критеріям
цінової доступності.
Відповідаючи на запитання про ри
зики, пов'язані з уживанням молочних
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Рис. 3. Вплив ціни, якості та свіжості на вибір молочних продуктів залежно
від віку респондентів

продуктів, респонденти послідовні.
Майже третина з них вважає най
суттєвішим несвіжість продуктів та
ймовірність харчового отруєння. Ко
жен п'ятий визнає можливим ризик
споживання молочних продуктів низь
кої якості. Українці, на відміну від

ного третього (розподіл відповідей на
рис. 4). Разом із тим, п'ята частина ре
спондентів повністю довіряє молоч
ним продуктам, оскільки отримує їх
від власної корови.
Європейська картина щодо ри
зиків, з якими асоціюється харчове

Рис. 4. Розподіл відповідей на запитання «Говорячи про проблеми чи ризи$
ки, пов'язані із вживанням молочних продуктів, що з переліченого Ви
пов'язуєте із ними?»

європейців, поки що не дуже перей
маються проблемою споживання ге
нетично модифікованих добавок
(5,5% проти 8%), проте використання
хімічних добавок чи барвників вже
викликає занепокоєння майже в кож

споживання, виглядає менш чіткою,
оскільки, окрім харчового отруєння,
яке згадують майже 16% жителів
країн Євросоюзу, небезпечності ток
сичних, хімічних речовин та пести
цидів у складі продуктів (14%) та

Рис. 5. Реакція на деякі ризики, пов'язані з вживанням молочних продуктів
населенням різних вікових категорій
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ожиріння (13%), інші проблеми, се
ред яких і несвіжість, закінчення
терміну вживання продуктів, не набу
ли «підтримки» значної кількості рес
пондентів.
І хоча зрозуміло, що дослідження
ризиків від вживання молочних про
дуктів не можна беззаперечно
порівнювати із даними Євробаро
метру, які передбачають оцінку ри
зиків, що асоціюються з усіма про
дуктами харчування, деякі загальні
припущення можна зробити. З од
ного боку, громадяни України поки
що стикаються з проблемами, які
європейці в цілому подолали (на
приклад, недостатність санітарного
контролю, яким переймається 3%
європейців, проти неналежного
зберігання молочних продуктів, що
хвилює 12% українців). Низькою
якістю продуктів занепокоєні лише
5 відсотків жителів Європи, у той
час як 20 відсотків українців турбує
саме ця проблема. З іншого боку,
наші співгромадяни свідомі проб
лем, які також важливі для євро
пейців і пов'язуються зі здоровим
харчуванням, а саме: чітким ро
зумінням, який продукт може бути
корисним, а який – руйнівним для
здоров'я. Тому людей, які визначи
ли, що вживання молочних про
дуктів – це здоров'я, майже не ляка
ють
гіпотетична
можливість
ожиріння, хвороби, алергії чи ризик
коров'ячого сказу.
Дані, проаналізовані під кутом зо
ру вікового розподілу, свідчать, що
тенденції, які спостерігаються при
виборі продуктів, зберігаються і при
визначенні ризиків. Харчових отруєнь
та несвіжості продуктів побоюються
молодь та люди середнього віку
(особливо від 40 до 49 років), у той
час як серед старшої вікової групи –
тих, кому за 60, фіксується збільшен
ня довіри до якості молочних про
дуктів. Літні споживачі менше боять
ся харчових отруєнь, несвіжих чи не
якісних продуктів та хімічних добавок
(див. рис. 5). Крім того, старшим лю
дям важче визначитися з наявністю
ризиків уживання молочних про
дуктів. Зауважимо, що в цьому ви
падку українці мало відрізняються від
європейців: побоювання харчового
отруєння, про яке заявляють 21% жи
телів Євросоюзу, старших за 15
років, знижується до 12% серед лю
дей, яким виповнилось більш як
55 років.
31

МАРКЕТИНГ
Пригадаймо, що майже 20 від
сотків опитаних заявили, що не ба
чать жодних ризиків, оскільки вжива
ють молочні продукти від власної ко
рови. Зрозуміло, що власна корова
може утримуватись лише у приватно
му сільському господарстві, й тому
люди, котрі дали таку відповідь, –
здебільшого селяни або жителі міста,
які завдяки родинним зв'язкам отри
мують молочні продукти із се
лянських господарств або купують
«від знайомої корови» на ринку. Ще
однією причиною оптимізму селян
може бути інтенсивність інфор
маційних потоків та зацікавленість в
інформації. Як правило, інформація
про ризики та проблеми вживання
різних харчових продуктів привертає
увагу переважно жителів міст, про що
свідчать і дані, отримані під час
дослідження молочних продуктів, на
приклад, щодо дієти. У будьякому

випадку, оцінюючи ризики від вжи
вання молочних продуктів, саме
38,9% селян вказало на те, що жод
них ризиків немає, тоді як лише
11,7% міських жителів продемон
стрували таку саму впевненість.
Сільське населення рідше, ніж міське,
називає серед можливих проблем
харчове отруєння (18,3% проти 34%),
хімічні добавки, барвники (13,7%
проти 22,7%), несвіжість продуктів
(21% проти 33,2%) та їх неякісність
(12,6% проти 23,7%). Продовжуючи
порівняння із європейськими країна
ми, зауважимо, що наші співвітчизни
ки в цілому більш оптимістично нала
штовані – лише 7% опитаних жителів
Євросоюзу зазначили, що не бачать
жодних ризиків або проблем, які були
б пов'язані із харчуванням.
Підбиваючи підсумок, можна
стверджувати, що українці послідовні
у своїх смаках та звичках. Молочні

продукти – бажані гості на їхньому по
всякденному столі (лише 5,1% рес
пондентів заявили, що не вживають
молочних продуктів). За молочними
продуктами зберігається імідж здоро
вої смачної їжі, яка продовжує життя,
зберігає молодість, захищає від хво
роб та проблем зі шлунком. Споживачі
прискіпливо ставляться до якості та
свіжості продукту, трохи менше уваги
приділяють його ціні й майже зовсім
не цікавляться маркою або країною
виробником. На думку жителів Ук
раїни, свіжість та якість обраного про
дукту знижує ризики його вживання.
Однак українців хвилює, що молочні
продукти втрачають свою природність
і можуть стати джерелом ризику через
хімічні добавки та барвники. Виклика
ють також занепокоєння неналежні
умови транспортування продуктів від
виробника до торговельної точки, що
підвищує ризик їх споживання.

Інформація про проект:
Опитано 1996 респондентів у 110 населених пунктах усіх областей України та АР Крим. Польовий етап
дослідження проходив з 7 до 20 лютого 2007 року.
Теоретична похибка вибірки без урахування дизайн$ефекту не перевищує 2,2%.
п.с. 12, 01010, Київ, Україна
Ярославів Вал, 14$В, оф. 31, 01034, Kиїв, Україна
Тел: +380 [44] 539$1639, 331$4426/27/28/29
Тел/факс: +380 [44] 246$4027
www.InMind.com.ua
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