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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ  
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ

Пахуча Е.В., Сєвідова І.О. Тенденції розвитку міжнародного ринку функціональних продуктів.  
Стаття присвячена сучасним тенденціям розвитку міжнародного ринку функціональних продуктів. Встанов-
лено, що сучасний соціально-економічний та екологічний стан, а також вплив пандемії сформував попит на 
продукцію, що допомагає людині підтримувати правильне харчування, стан здоров’я та самопочуття. В свою 
чергу товаровиробники функціональних продуктів отримали додаткові можливості закріпити свої позиції і 
отримати конкурентні переваги на ринках. Досліджено поняття «функціональні продукти» та «функціональ-
не харчування» та зміна ставлення споживачів до цих понять. Проведений аналіз динаміки світових продаж 
здорової їжі та напоїв за категоріями продуктів та доходу, що отриманий на ринку функціональних харчових 
продуктів у світі. Вивчено світові лідери ринку функціональних продуктів та факторів, що сприяли їх розви-
тку. Досліджено пріоритетні стратегії розвитку малих і середніх компаній на ринку функціональних продуктів.

Ключові слова: інноваційна діяльність, функціональні продукти, міжнародний ринок, продовольчий  
бізнес, споживчі наміри.

Pakhucha Ellina, Sievidova Iryna. Trends in the development of the international market for functional 
products. The article is devoted to current trends in the international market of functional products as interest in func-
tional nutrition is constantly growing. It is established that the current socio-economic and environmental situation, as 
well as the impact of the pandemic has shaped demand for products. An important motive for consuming functional 
products is to maintain proper nutrition, health, and well-being. An additional factor in the success of the functional 
products market is the familiarity and knowledge of the impact of a particular product on health. The growth of con-
sumption of a functional product increases when the consumer associates knowledge of functional characteristics and 
useful properties with the consequences of their consumption. In turn, manufacturers of functional products have addi-
tional opportunities to consolidate their positions and gain competitive advantage in the markets. However, the produc-
tion and sale of these products is quite complex, expensive and risky process, as it must meet special requirements. In 
addition to opportunities, it is necessary to take into account technological barriers, legal aspects, as well as changes in 
consumer tastes and take into account when developing functional products. The concepts of "functional products" and 
"functional nutrition" and the change in consumer attitudes to these concepts have been studied. As currently, function-
al foods are not uniquely recognizable, and their perception by consumers is sometimes quite confusing. An analysis 
of the dynamics of global sales of healthy food and beverages by product categories and income received in the market 
of functional foods in the world. The analysis of the current situation on the market of functional products in the USA, 
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Japan and some European countries is given, the future potential of functional food is investigated. The world market 
leaders of functional products and factors that contributed to their development have been studied. Priority strategies 
for the development of small and medium-sized companies in the market of functional products are studied. Thus, it is 
established that functional products can provide opportunities for food companies, in terms of economic benefits, and 
consumers, as well as the opportunity to obtain useful foods.

Key words: innovative activity, functional products, international market, food business, consumer intentions.

Постановка проблеми. Продовольчий бізнес виму-
шений швидко реагувати на зміни, що відбуваються на 
ринку, особливо це стосується змін попиту на продук-
цію та вимог споживачів. Сучасний соціально-економіч-
ний розвиток країни, вказує на скорочення доходів насе-
лення, що призвело до переходу на економну модель 
споживання. Однак, слід відмітити про зростання рівня 
поінформованості, споживача стає більш свідомим і від-
повідально ставиться до вибору продуктів харчування. 
Так споживачі більше звертають увагу на інформацію, 
що розміщена на етикетці продукції, відрізають шкід-
ливі добавки від корисних інгредієнтів, приділяють 
увагу терміну придатності продукції, особливо корот-
котривалого використання. Вагомий внесок в розвиток 
продовольчого ринку вносить посилення нормативів та 
контроль з боку державних органів виробництва про-
дуктів харчування, зокрема їх якості. Посилення вимог 
до стандартів якості вимагає від товаровиробників поси-
лити контроль над усіма етапами ланцюга поставок та 
зробити його максимально прозорим. 

Глобальна пандемія значно прискорив інтерес спо-
живачів до здорового харчування, при цьому значно 
зросла кількість людей, які очікують, що їжа, яку вони 
вживають, принесе функціональні переваги, включа-
ючи імунітет. Пандемія створила можливості для бага-
тьох приватних гравців з’явитися на ринках, щоб задо-
вольнити завищений попит на функціональні продукти 
харчування. Крім того, споживачі тепер готові експе-
риментувати з новими продуктами, особливо рослин-
ними, що спонукає товаровиробників розглядати цікаві 
та доступні продукти. У середньостроковій перспек-
тиві функціональна продукція забезпечить певні пере-
ваги для здоров’я, які виходять за рамки звичайного 
щоденного споживання поживних речовин.

Виробники впроваджують інновації, щоб отримати 
лідерство у витратах і постійних постачальників на ран-
ній стадії розробки. Однією з головних переваг функціо-
нального харчування є те, що споживачі охоче платять за 
його різноманітні функціональні переваги. Тому у роз-
витку і впровадженню результатів інноваційної діяль-
ності зацікавлені, як товаровиробники так і суб’єкти 
бізнесу. Випуск нових та конкурентоспроможних видів 
продукції забезпечить отримання доходів і прибутки, 
окупність вкладених коштів та можливість вкладення 
накопиченого капіталу в розширення виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням світових ринків функціональних продуктів, а 
також аналіз основних тенденції їх розвитку займалася 
велика кількість вітчизняних і закордонних науков-
ців, а саме: Арай С., Бентівольо Д., Бондарчук М.Є., 
Волосова Т., Капрельянц Л.В., К'яралусе Д., Маркес-
Фернандес П.-М., Маркес-Фернанде Д.-М., Менрад К.,  
Михайлов В.М., Науменко Н.В., Пожіткова Л.Г., Ротор-
дам М., Сімахіна Г.О., Фінко А., Черненко О. та ін. 
Зважаючи на велику кількість робіт, залишається недо-

статньо вивчене питання ринкових трансформацій у 
секторі функціональних продуктів в умовах зміни спо-
живчих потреб. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
визначення сучасної тенденції розвитку міжнародного 
ринку функціональних продуктів. Для досягнення 
зазначеної мети поставлені такі завдання: проаналізу-
вати стан розвитку ринку та основні світові тенденції 
на ринку, визначити напрями ефективного розповсю-
дження продукції на ринку.

Виклад основного матеріалу. Ринок продуктів хар-
чування як в Україні, так і в світі ‒ переживає серйозні 
трансформації, на глобальному рівні їх причинами 
стали поява нових ринків збуту, зростаючий дефіцит 
ресурсів, впровадження нових інформаційних техно-
логій, посилення вимог до безпеки продуктів і зміна 
попиту на продовольство[1, с. 77]. Вітчизняна харчова 
промисловість має також низку проблем. Сучасні спо-
живачі перейшли на більш економну модель спожи-
вання, сільськогосподарський сектор економіки розви-
вається у напряму імпортозаміщення на внутрішньому 
ринку, в той же час експортний напрям продовжує роз-
виватись і має позитивні тенденції для цього. 

В свою чергу, ріст хронічних захворювань спонукає 
споживачів перейти до більш здорового харчування. 
Зростаючий інтерес споживачів до переваг правиль-
ного харчування для імунітету є ключовим фактором, 
який стимулює зростання ринку функціональних 
продуктів харчування в усьому світі. Вважається, що 
населення отримує максимальну користь від функціо-
нальних продуктів через вікові проблеми зі здоров’ям. 
Більше того, зростання наявного доходу разом із збіль-
шенням попиту на якісні і корисні продукти харчу-
вання та напої призводить до збільшення споживання 
функціональних продуктів харчування, що, у свою 
чергу, сприяє зростанню ринку. Тому зростає роль 
функціонального або здорового харчування. 

Функціональне харчування – це таке харчування, 
що сприяє нормальному росту і розвитку людини, 
збереженню і підтриманню її здоров’я на належному 
рівні. Функціональне харчування об’єднує основні 
напрями – дієта і здоров’я. Зв'язок між їжею і захво-
рюваннями широко визнано як основа профілактики 
[2, с. 658]. Наразі у розвинених країнах набуває попу-
лярності фортифікація продуктів – додавання до звич-
них продуктів такої кількості вітамінів та мікрону-
трієнтів, яка б призводила до загального покращення 
якості харчування, але б і не несла у собі ризиків пере-
дозування. Продукти, які окрім прямих функцій несуть 
у собі функцію нівелювання та зменшення дефіциту 
мікроелементів називаються функціональними про-
дуктами харчування [3, с. 14].

Функціональні продукти – це продукти, які забез-
печують користь для здоров’я, яка виходить за межі 
харчової цінності людини. 
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Наприклад, вони можуть запобігти дефіциту пожив-
них речовин, мінімізувати ризик появи хвороб і спри-
яти правильному росту та розвитку. Деякі типи функ-
ціональних продуктів харчування містять добавки або 
інші додаткові інгредієнти, які призначені для покра-
щення здоров’я. Глобальне бачення, створене тенден-
ціями в науці про харчові продукти, стверджує, що хар-
човий продукт можна визначити як функціональну їжу, 
якщо він має компоненти з корисними, природніми 
інгридієнтами або запобігають захворюванням [4].

Першою країною, де почали виробляти оздоровчі 
продукти, стала Японія. Це було викликано стурбова-
ністю уряду держави станом здоров’я людей похилого 
віку, кількість яких значно зросла [5, с. 11]. 

На світовому рівні ринок функціонального хар-
чування зосереджений у трьох основних регіонах: 
США та Японії, які представляють провідні ринки, та 
Європі. У цих трьох областях припадає понад 90% про-
дажів функціональних харчових продуктів. Зокрема, в 
Європі значно зросли продажі функціональних про-
дуктів харчування. Основними країнами на європей-
ському ринку функціонального харчування є Німеч-
чина, Франція, Великобританія, Нідерланди [6, с. 817]. 
В Україні лише 5…7% населення використовують у 
раціоні оздоровчі продукти, і це дуже прикро, тому що 
за показниками стану здоров’я Україна займає останні 
місця у світовому рейтингу [7, с. 112].

Популярні види продуктів у всьому світі включа-
ють вітаміни та дієтичні добавки, функціональні напої, 
такі як спортивні та енергетичні напої, а також про-
дукти, збагачені пробіотиками.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон став найбільшим 
ринком функціональних продуктів у 2020 р. завдяки 
значному зростанню доходів споживачів. Окрім того 
для розвитку даного ринку важливу роль відіграє під-
тримка державних органів в різних країнах цього 
регіону. У зв’язку з цим, для боротьби з проблемами, 
пов’язаними з недоїданням, державні органи більше 
зосереджуються на збагаченні їжі. Цей розвиток подій 
також вплинув на поведінку споживачів, тим самим сти-
мулюючи попит на функціональні продукти харчування.

У таких країнах, як Японія та Китай, виробники 
стають більш креативними щодо упаковки молочних 
продуктів, інгредієнтів та смаків, отже, легко вво-
дять на ринок новій асортимент, що, сприяє розвитку 

ринку функціональних продуктів харчування. Йогурт, 
завдяки своїм багатофункціональним властивостям, 
користується великою популярністю серед споживачів. 
Значна частина китайського населення не засвоює лак-
тозу, тому споживачі вважають, що рослинний йогурт 
є відносно кращим вибором через його ферментовану 
природу. 

Світовий ринок функціональних харчових продук-
тів є фрагментованим і конкурентним за своєю при-
родою, з великою кількістю регіональних і багатона-
ціональних гравців, які змагаються за частку ринку. 
Ці учасники ринку зосереджуються насамперед на 
виробничих потужностях та каналах розподілу в різ-
них регіонах по всьому світу. Деякі з основних гравців 
на світовому ринку – Danone SA, Nestle SA, PepsiCo 
Inc., The Kellogg's Company та Abbott Laboratories. 
Ключові гравці тепер зосереджуються на платфор-
мах соціальних мереж та онлайн-каналах дистрибуції 
для онлайн-маркетингу та брендингу своїх продуктів, 
щоб залучити більше клієнтів. Щоб отримати більшу 
частку на досліджуваному ринку, виробники віднов-
люють свої асортименти продуктів, орієнтованих на 
споживачів, які піклуються про здоров’я. Наприклад, у 
червні 2017 р. Amway оголосила про відкриття нового 
дистриб’юторського центру на великому тайському 
ринку. Amway є відомим продавцем дієтичних добавок 
на ринку функціональних продуктів харчування. Ана-
логічно, у жовтні 2016 р. ADM представила нову лінію 
овочевих і фруктових функціональних екстрактів, які 
можуть забезпечити концентровану дозу потужних 
антиоксидантних сполук і бета-каротину в різнома-
нітних продуктах харчування, напоях і добавках [9]. 
В 2019 р. Tyson Foods Inc. оголосила про запуск свого 
нового бренду Pact Snack Bites, лінійки функціональ-
них охолоджених білкових снеків, які виготовляють із 
фруктів, горіхів та функціональних інгредієнтів, таких 
як пробіотичні культури, куркума, чайний гриб, матча 
та колагеновий білок.

У світі продажі функціональних продуктів харчу-
вання перевищили 267 мільярдів доларів, а продажі 
природно здорової їжі становили 259 мільярдів дола-
рів у 2020 р. Глобальні продажі органічних продуктів 
харчування та напоїв перевищили 105 мільярдів дола-
рів, що на 6% більше в 2018 р. Продажі функціональ-
них продуктів у США досягли 47,9 мільярдів доларів, 

 

259

267

105

природно натуральні продукти функціональні продукти органічні продукти

Рис. 1. Світові продажі здорової їжі та напоїв за категоріями продуктів, 2020 р.,  
(у мільярдах доларів США)

Джерело: розраховано автором за даними [8]
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збільшившись на 5,9% у 2018 р. У 2019 р. 77% дорос-
лих в США вживали харчові добавки, що є рекордним 
показником (CRN 2019). За прогнозами, роздрібні 
продажі харчових продуктів з канабісу. З іншого боку, 
високі ціни на функціональні харчових продуктів 
обмежують їхнє впровадження, що, у свою чергу, очі-
кувано, гальмує загальне зростання ринку протягом 
прогнозованого періоду. Крім того, спад у світовій еко-
номіці спонукав споживачів перейти на низькі ціни на 
продукти та бакалію. Крім того, згідно з дослідженням, 
проведеним щодо сприйняття споживачами функціо-
нальних харчових продуктів щодо їх здоров’я, вияви-
лося обмеженим. Вищезгадані фактори, як очікується, 
обмежують прийняття функціональної їжі по всьому 
світу в більших масштабах. Крім того, безпечність хар-
чових продуктів та відповідні норми також обмежують 
зростання ринку. Очікується, що світовий ринок функ-
ціональних продуктів виросте у 2022 р. при сукупному 
річному темпі зростання у 5,7%, а в 2025 р. – 8%. Зрос-
тання в основному очікується завдяки тому, що това-
ровиробники відновлюють свою діяльність та адап-
туються до нових тенденцій після впливу COVID-19, 
який раніше призвів до обмежувальних заходів. 

Залишаться обмежені можливості для малих і 
середніх компаній на ринку функціональних продуктів 
через специфічні виклики, які вони можуть подолати 
застосовуючи стратегії розвитку у даних напрямах 
[10, с. 187]:

– виробництво та маркетинг аналогічних функці-
ональних продуктів, якщо оригінальний продукт або 
функціональний інгредієнт не захищені патентами;

– використання та розробка функціональних інгре-
дієнтів, які були виявлені в державних науково-дослід-
них установах;

– розробка та маркетинг специфічного нішевого 
функціоналу продукти за допомогою інноваційних 
постачальників оскільки малі та середні компанії зага-
лом швидші та гнучкіші, ніж транснаціональні компанії;

– впровадження функціональних торгових марок;
– розробка функціональних інгредієнтів у спеціалі-

зованих біотехнологічних організаціях.

Для просування функціональної продукції на ринок 
потрібні спеціальні комунікаційні стратегії [11, с. 3]. 
Вони, у свою чергу, можуть надавати інформацію про 
потреби споживачів, таким чином представляючи 
собою вхідні дані для регуляторних органів, щоб сти-
мулювати розвиток ринку функціональних продуктів 
харчування.

Висновки. Ринок функціонального харчування 
складається з продажу продукції функціонального 
харчування та супутніх послуг. Функціональне хар-
чування дуже поживне та пов’язане з багатьма пере-
вагами для здоров’я. Зростаюча кількість захворювань 
повертає увагу споживачів на здорове харчування, 
що, у свою чергу, за прогнозами, підвищить попит на 
функціональні продукти харчування. Функціональне 
харчування забезпечує організм людини здоровим хар-
чуванням, вітамінами та мінералами та знижує ризик 
захворювань. Вища ціна на функціональні харчові 
продукти, пов’язані з додаванням більш здорових або 
натуральних інгредієнтів, обмежує зростання ринку 
функціональних продуктів харчування. Функціональні 
продукти харчування продаються за вищими цінами 
та мають більший прибуток, ніж звичайні продукти 
харчування. Ціна на функціональні продукти харчу-
вання значно вище ніж на інші продукти. Таким чином, 
більш високі ціни на функціональні продукти харчу-
вання виступають головним стримуючим фактором 
для зростання ринку функціональних продуктів харчу-
вання протягом найближчих років. Ключові гравці, які 
працюють на ринку функціональних продуктів харчу-
вання, все більше зосереджуються на розробці нових 
продуктів і розширенні компанії, щоб задовольнити 
зростаючий попит з боку споживачів. 

Для успіху на ринку функціональних продуктів 
додатково потрібно обслуговувати велику кількість 
каналів розповсюдження. Споживачі очікують при-
дбати функціональні продукти в різних торгових точ-
ках і не бажають ходити в певні магазини лише для 
покупки функціональних продуктів харчування. Крім 
того, слід враховувати, що попит на функціональне хар-
чування може бути наслідком імпульсивної покупки.
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Рис. 2. Динаміка доходу, отриманого на ринку функціональних харчових продуктів у світі,  
2013–2020 рр., прогнозний 2022 р. (у мільярдах доларів США)

Джерело: розраховано автором за даними [8]
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