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26. ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН В КУЛЬТУРІ СПОЖИВАННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ  

 

Ковбасні вироби протягом останніх років залишаються популярним продуктом у 

кошику купівель вітчизняного споживача, проте зростання роздрібних цін на цю продукцію 

призвело до зниження споживчого попиту і звуження лінійки преміальних ковбас. Також 

свої коригування до змін споживчого попиту вносять нові тренди ринку харчових продуктів, 

під впливом яких формуються зміни в культурі споживання ковбас.  

Результати. Дані по промисловому виробництву ковбасних виробів в Україні за 

останні декілька років не показують значимої динаміки. Незначні коливання 

підвищення/зниження обсягів виробництва в цілому по товарній групі відбуваються за 

рахунок коливань за типами виробництва ковбасних виробів. За даними Державної служби 

статистики України в 2018 р. було вироблено 490 тис. т різних ковбасних виробів (без 

врахування тимчасово окупованих територій). За період січень-листопад 2019 р. – 451,4 тис. 

т [1]. Проте при порівнянні часток типів ковбасних виробів всередині групи, їх обсяги 

виробництва у відсотковому співвідношенні до загальних обсягів виробництва товарної 

групи практично не змінились.  

Зауважимо, що учасники ринку внаслідок зниження купівельної спроможності 

населення випробували всі можливості для пом’якшення наслідків кризи і адаптації до нових 

умов роботи, а саме: масовий перехід на вироблення продуктів невисокого цінового ряду, 

широке використання в рецептурі м'яса птиці, рекламні акції і ребрендинг торгових марок, 

оптимізація витрат. Це свідчить про те, що ресурси компаній практично вичерпані й у 

майбутньому очікується перехід до періоду жорсткої конкуренції та позиційної боротьби за 

споживача. Аналітики ринку прогнозують, що це буде боротьба на два фронти: власне, 

всередині групи «білих» виробників і всіх разом – проти «тіньового» (або «сірого») сектору 

ринку [3].  

Слід зазначити, що у період інтенсивного зростання і насичення ринку, компанії 

боролися, в першу чергу, за обсяги виробництва і вже потім – за асортиментні та смакові 

характеристики. Зараз пріоритетне місце займає споживач, тому великі виробники 

сконцентрували свої зусилля на тому, щоб надійно зафіксувати свою «канонічну» територію, 

проводячи ребрендинг продукції і торгових марок, навколо яких «цементували» лояльний 

контингент споживачів.   

У всьому світі головним фактором, який стимулює розвиток промислового 

виробництва продуктів, готових до споживання, в тому числі й ковбасних виробів, є 

зростання зайнятості населення.  

В Україні дія цього фактору в певній мірі гальмується складними фінансово-

економічними обставинами, які при купівлі товарів сприяють домінуванню цінового 

критерію. Проте, навіть на основі даних офіційної статистики, видно, що найбільші обсяги 

продажів у структурі роздрібної торгівлі припадають на області, що мають великі міста 

(Київська і місто Київ, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Запорізька та інші). 

Густонаселені  соціально-промислові центри концентрують більший відсоток працездатного 

населення, яке й є основним споживачем ковбасних виробів [2].  

Крім несприятливих для розвитку ринку ковбас політичних і економічних факторів, на 

структуру попиту здійснюють вплив поступові зміни в культурі споживання ковбасних 

виробів. Зокрема, певну конкуренцію промисловим ковбасам у середньо високому і 

високому цінових діапазонах складають так звані крафтові продукти, які реалізуються через 

точки продажів на базарах і ринках або через невеликі фірмові магазини.  

Хоча й досить повільно, але достатньо впевнено на українському споживчому ринку 

формується сегмент споживачів, які купують продукти вкрай вибірково, з орієнтацією на 
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етнічні, релігійні, світоглядні цінності. Зростання таких споживчих аудиторій примушує 

враховувати цей фактор. На українському ринку вже є приклади ковбасних виробів для 

вегетаріанців, кошерні продукти і халяль та інші. 

Також важливим світовим трендом є піклування населення про своє здоров'я, здоров'я 

дітей і членів сім'ї. Це позитивно впливає на попит на органічну продукцію, ковбасні вироби 

із дієтичних, менш жирних сортів м'яса, з додаванням функціональних інгредієнтів і 

виключенням синтетичних консервантів та інших добавок, більшій їх натуральності.  

Сьогодні весь світ бореться з надлишковими калоріями і це знаходить свій відбиток у 

технологіях вироблення харчових продуктів.  З метою зниження калорійності продукту, 

виробники додають до нього «повільні вуглеводи» (глікемічний індекс <40), зокрема 

клітковину та харчові волокна. Ці фактори та низка інших призводять до змін традицій 

споживання ковбасних виробів і сприяють формуванню нових ринкових ніш. 

Факторами зростання ринку готових м'ясних виробів у найближчій перспективі 

стануть: збільшення народжуваності, особливо в країнах регіонів Азії; зростання зайнятості 

молодого населення; зростання попиту на натуральні та органічні харчові продукти; 

особливості маркетингових стратегій лідерів-виробників.  

Перспективний напрямок для нововведень у категорії готових м'ясних виробів – 

задоволення вимог активного молодого населення. Ця вікова група споживачів найбільш 

охоче купує вироби з новим смаком, особливостями національних кухонь інших країн, 

спеціальні продукти під певні напої, наприклад, ковбаси під пиво, вина.   

Висновки. Аналіз ситуації на ринку споживання дає виробникам ковбасних виробів 

можливість для розробки стратегії просування на ринку своїх торгових марок.  

Тенденції змін в культурі споживання необхідно враховувати при позиціонуванні 

продукту, розробці промо-акцій, рекламних кампаній тощо.  

Гравцям ринку необхідно пристосовуватись до сучасних трендів і забезпечити 

споживачам свободу вибору того рішення, яке відповідає їх потребам у даний період часу.  
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27. ВИБІР ЕФЕКТИВНОГО ЕКСТРАГЕНТУ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ІНГІБІТОРІВ 

ТРИПСИНУ З БОБОВИХ КУЛЬТУР 

 

Відомо, що за останні роки в Україні рівень споживання білка, особливо тваринного 

значно знизився. Поліпшити існуючу ситуацію в досить стислі терміни можна шляхом 

збагачення харчового раціону протеїном бобових культур. CindyBrown – директор Cвітової 

асоціації бобових, виступаючи на 5-ій міжнародній конференції по бобовим «ЕРА після 

СОYID-19» (Київ 25.09.20 р.) зазначила, що максимальне використання бобових у 

харчуванні – це виправдані потреби майбутніх поколінь Y і Z. Зростання попиту на бобові 

культури та ріст цін на них на світовому ринку підтвердили і інші представники наукової 


