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Протягом останніх років все більше аналітиків ринку харчових 

продуктів поділяють думку про те, що головною тенденцією його розвитку в 

найближчій перспективі стане перехід від основоположних концепцій ХХ 

століття до концепцій століття поточного. У квітні 2019 року британською 

дослідницькою компанією Euromonitor International було проведено 

дослідження найбільш важливих тенденцій харчування, які будуть впливати на 

функціонування ринку харчових продуктів у майбутньому.  

Одним з новітніх орієнтирів вбачається приготування блюд на 

замовлення. Саме вони в умовах, що склалися, набувають особливої цінності і 

важливості з точки зору споживача, визначаючи його переваги. Зростаючий 

попит на доставку готових блюд впливає на всіх представників ринку – 

роздрібні магазини, ресторани, виробників харчових продуктів. Гравці галузі 

все активніше орієнтуються на ресторани як взірець культури і підходу до 

ведення бізнесу: від принципів формування пропозицій до мистецтва кулінарії і 

створення особливої атмосфери для своєї аудиторії.  



 

 

Змінюються підходи споживачів  до харчових продуктів: якщо раніше це  

було щотижневе поповнення запасів у супермаркеті, то тепер прийом їжі все 

частіше сприймається як можливість швидко отримати свіжоприготовлене 

блюдо у привабливій, відповідній запиту атмосфері. При цьому закуски та 

«швидка їжа» нікуди не зникають і залишаються невід'ємною частиною 

сучасної культури, а також значних інвестицій. 

Зміна парадигми сприяє виникненню нових переваг: змінюється вигляд 

міст, з'являються нові моделі ведення бізнесу, інструменти і засоби для них. 

Відповідно, змінюється і логістика галузі – принципи оперативної доставки 

інгредієнтів і продуктів для отримання готових блюд «за вимогою». У 

свідомості багатьох споживачів культура споживання готових блюд як і раніше 

асоціюється з особливими подіями або приємними слабкостями. Проте, навіть у 

цьому випадку «підходящих» подій стає все більше. Що, як і коли ми 

споживаємо, як обираємо блюда – всі ці принципи вже змінилися і 

продовжують змінюватися далі. При цьому концептуальні зміни обумовлені 

наступними чинниками: 

– розвитком можливостей: кулінарія не як потреба, а як хобі; 

– законодавчими ініціативами; 

– технологією та інфраструктурою; 

– новою роллю вечірнього прийому їжі. 

  Прослідковуючи розвиток споживчих вподобань на ринку харчових 

продуктів та індустрії одягу, можна спостерігати спільні тенденції, що 

розвивалися протягом століть. Від самостійного придбання тканин і пошиття 

одягу люди переходили до більш якісних матеріалів, послуг кравців, купівель 

готового одягу – аж до сучасної «швидкої моди» з широкими можливостями 

персоналізації. Залишаються й ті, хто займається пошиттям одягу й зараз, але 

це професія або хобі. При цьому споживчий інтерес до одягу й моди аж ніяк не 

згас. Навпаки, споживачі все більше й частіше обирають, активніше 

обговорюють й цікавляться, діляться результатами й враженнями. 



 

 

Аналогія очевидна: більшість споживачів як і раніше готують багато й 

часто, але варіантів замовлень готових блюд і прийому свіжоприготовленої їжі  

– й для економії часу, й для отримання задоволення – вже значно більше. 

Відбувається поступовий перехід від напівфабрикатів до замовлень блюд і 

продуктових комплектів, нових ресторанних форматів. У довгостроковій 

перспективі споживачі будуть і в подальшому переглядати відношення до їжі і 

принципів харчування.   Більше того, кулінарні вподобання, подібно одягу, 

цілком спроможні перетворитися у питання самоідентифікації, а одночасно і 

зробити побут простішим.  

На подальший розвиток  галузі, а також формування культури 

споживання в майбутньому буде безпосередньо впливати розвиток 

ресторанного бізнесу, де вміють вдало підбирати меню, замовляти якісні 

продукти та інгредієнти, оперативно готують блюда за потребою – і об’єднують 

все це так, щоб створити у клієнта відчуття гарно проведеного часу. Нові 

сервіси переймають найкращий досвід із створення потрібної атмосфери і 

задоволення запитів сучасних споживачів, будь то супермаркети класу люкс, 

оригінальні мінімаркети або служби доставки готових блюд. 

На фоні значних обсягів, перспектив зростання і вражаючих інвестицій у 

сегмент готових блюд розгортається черговий етап боротьби за самий 

«соціально значимий» прийом їжі – вечерю. Як правило, саме на вечерю 

витрачається більше всього коштів, оскільки вечерю часто намагаються 

зробити особливою. Якщо сніданок – справа звички, а обід орієнтований на 

зручність, то від вечері зараз чекають багато, включаючи позитивні емоції. 

Чим буде керуватися споживач протягом найближчих років, обираючи 

прийнятний для себе варіант прийому їжі, можна спрогнозувати, зважаючи на 

рекомендації на рівні деяких держав. Прикладом таких рекомендацій нового 

покоління виступають підготовлені в Бразилії директиви NOVA по продуктах і 

напоях. Декілька років тому тут були виділені чотири категорії продуктів 

харчування. 



 

 

1. Продукти з мінімальною обробкою: свіже            

  морожене м'ясо, фрукти, овочі, зернові та бобові. 

2. Оброблені інгредієнти для кулінарії: сіль, цукор, тваринне масло та 

олія. 

3. Оброблені продукти харчування: консерви, сири, хлібобулочні 

вироби. 

4. Продукти з ультраобробкою і напої: газовані безалкогольні напої, 

закусочні продукти в упаковці, цукерки, м'ясні і ковбасні вироби 

тощо [3, с.50]. 

При цьому акцент зроблений не на харчовій цінності, а на ступені 

переробки, і за цим сценарієм, на думку аналітиків, буде відбуватися подальша 

підготовка нормативів і директив. Переваги будуть віддаватись 

свіжоприготовленим блюдам із необроблених продуктів, а не продуктам, що 

пройшли декілька ступенів обробки, які поки що залишаються пріоритетом для 

торгових марок і реклами. 

Розширюються технічні можливості реалізації і доставки свіжих 

продуктів. Зокрема, інвестиції Аmazon у придбання компаній і обладнання за 

2018 рік перевищили $25 млрд. Інвестиції охоплюють, в тому числі, 

постачальників продуктів харчування та інфраструктури для електронної 

комерції [2, с.24]. 

Це означає, що слід чекати змін, з одного боку, в пакувальних рішеннях, 

з іншого –  у виборі і придбанні продуктів харчування кінцевими споживачами 

– за більш низькими цінами. Такі зміни обов’язково знайдуть свій відбиток на 

міській інфраструктурі і логістиці: традиційні ресторани і торгові точки будуть 

доповнені магазинами, працюючими лише в режимі доставки, віртуальними 

ресторанами і послугами з підготовки порційних продуктових комплектів.    

У майбутньому домашня кулінарія буде поступово здавати свої позиції. 

Адже на теперішній час у супермаркетах не тільки реалізують напівфабрикати і 

готові до споживання продукти, але й готують блюда на винос. 

Трансформація галузі сприятиме посиленню позицій як операторів 

роздрібної торгівлі, так і представників сегмента громадського харчування. 



 

 

Вони починають визначати, які продукти і яким чином отримає споживач. При 

цьому межа між продажем продуктів і готових блюд стає все більш розмитою, 

постійно з'являються нові формати обслуговування.  

Підтвердженням підходів, що змінюються, до реалізації упакованих 

товарів виступає японська мережа магазинів 7-Еleven (73 тис. торгових точок з 

товарами щоденного попиту) з її концепцією Fresh Food Economy. У 2018 році 

тут запустили сервіс замовлення товарів через смартфони з доставкою протягом 

двох годин. На вибір доступно близько 3 000 видів товарів [1, с.16]. Крім того, 

приклад цієї мережі наочно ілюструє, що акцент на свіжі продукти і 

свіжоприготовлені блюда при правильному підході не означає автоматичного 

підвищення роздрібних цін. У компанії активно співпрацюють з 

постачальниками продуктів харчування, пропонуючи в тому числі і товари, 

доступні лише в цій торговій мережі. 

Взаємопроникнення роздрібних мереж, ресторанів і сервісів 

найближчим часом буде посилюватись. На перший план виходять 

експедиторські послуги як орієнтир на потреби кінцевого клієнта. Прикладом 

може слугувати британський сервіс доставки ресторанної їжі Deliveroo, який 

пропонує у співробітництві з ресторанами ексклюзивні меню, доступні лише 

для он-лайн замовлень. 

Висновки. Зважаючи на світові тенденції формування культури 

споживання харчових продуктів та перехід від щотижневих закупівель 

упакованих товарів у традиційних магазинах до оперативної доставки готових 

страв, замовлених через інтернет, основними критеріями успіху в новій галузі 

найближчим часом будуть: пропозиція свіжих продуктів і свіжоприготовлених 

блюд, автоматизація і дані щодо переваг користувачів, формування позитивних 

вражень сервісу, в тому числі і за рахунок оперативності обслуговування.  
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