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ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ  
БОРОШНЯНИМИ КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ: АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті визначено ключові принципи підприємницької діяльності в системі організації торгівлі борош-
няними кондитерськими виробами на основі реалізації продукції з інноваційним складом, зокрема збагаче-
них фізіологічно функціональними інгредієнтами, дано специфіку формування асортименту кондитерських 
виробів на основі проведення товарознавчої експертизи. Установлено, що кондитерські вироби становлять 
групу харчових продуктів широкого асортименту, що значно різняться між собою за ціною, складом і спо-
живчими характеристиками, та указано, що сьогодні торгівля кондитерськими виробами зіштовхується 
з низкою проблем, які залежать від специфіки даної галузі. Визначено ключові проблеми підприємницької 
діяльності в системі організації торгівлі кондитерськими виробами. Для аналізу організації торгівлі на основі 
проведення товарознавчої експертизи кондитерських виробів проаналізовано структуру ринку кондитер-
ських виробів у м. Біла Церква. Резюмовано, що політика організації торгівлі борошняними кондитерськими 
виробами повинна ґрунтуватися на основі розв’язання ключових проблем підприємницької діяльності у кон-
дитерській галузі, пов’язаних, зокрема, з монополізацією виробництва, складністю процесу формування вар-
тості кондитерської продукції, залежністю від імпортної сировини та ризиками, що пов’язані з реалізацією 
продукції нетривалого зберігання.

Ключові слова: товарознавство, експертиза виробу, кондитерський виріб, споживач, організація торгівлі, 
підприємництво.
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THE COMMODITY EXPERTISE AT THE TRADE ORGANIZATION FLOUR  
AND CONFECTIONERY PRODUCTS: ANALYSIS AND PROSPECTS

Satyr Larysa, Kepko Valentyna, Stadnik Leonid 
Bila Tserkva National Agrarian University

The confectionery market is a complex market of highly competitive products where the key role plays price-quality 
correlation. The efficiency of the confectionery market is determined by the growing demand of the population for confec-
tionery products and the competitive potential of producers, which indicates the necessity for innovative development. It is 
established that confectionery products are a group of food products of a wide range which differ significantly in price, com-
position and consumptive characteristics. About half of the confectionery market in Ukraine is flour confectionery products 
(FCP). They make use in stable demand, price affordability, etc. The article examines the key principles of in trade organiza-
tion in flour confectionery products based on the sale of products with innovative composition, particularly enriched with 
physiologically functional ingredients. The analysis of the Ukrainian confectionery market structure in Bila Tserkva city 
has been carried out and the specifics of forming the range of confectionery products on the basis of commodity expertise 
have been researched. It has been noted that trade organization in confectionery products is facing a range of problems that 
depends on the specifics of this industry. It should be noted that respondents, along with such traditional consumer proper-
ties as organoleptic characteristics, noted the high importance for them of nutritional value and caloric content of products. 
The cost of FCP was noted as a less significant characteristic. The results of the survey show a fairly high level of literacy 
of the respondents regarding the composition of FCP and their importance in nutrition. To study the issue about formation 
the principles of commercial activity realization in the system of trade organization on the basis of commodity research of 
confectionery products, the structure of the confectionery product market in Bila Tserkva has been analyzed. It is summa-
rized that the trade in flour confectionery products should be based on solving key problems of entrepreneurial activity in 
the confectionery industry, particularly: monopolization of production, complexity of formation the process of confectionery 
production value, dependence on imported raw materials and risks associated with the sale of short-term storage products.

Keywords: commodity research, expertise, confectionery product, consumer, trade organization, entrepreneurship.

Постановка проблеми. Ринок кондитерських 
виробів є складним ринком товарів із високою кон-
куренцією, де ключову роль відіграє співвідношення 
ціни й якості. Ефективність ринку кондитерських 
виробів визначається зростаючим попитом населення 
на кондитерську продукцію і конкурентним потенціа-
лом виробників, що говорить про необхідність іннова-
ційного розвитку. Актуальною тенденцією в розвитку 
ринку продуктів харчування є збільшення споживання 
продуктів, які відіграють важливу роль у фізіологічних 
процесах організму – фізіологічно функціональних 
інгредієнтів. До таких інгредієнтів належать вітаміни, 
мінеральні речовини, харчові волокна, поліненасичені 
жирні кислоти, повноцінний білок та інші цінні компо-
ненти харчових продуктів. 

Кондитерські вироби становлять групу харчових 
продуктів широкого асортименту, що значно різняться 
між собою за ціною, складом і споживчими характе-
ристиками. Близько половини ринку кондитерських 
виробів в Україні становлять борошняні кондитерські 
вироби (БКВ). Вони користуються стабільним попи-
том, ціновою доступністю тощо. Борошняні конди-
терські вироби роблять істотний внесок до раціону 
харчування різних вікових груп населення, особливо 
дітей та молоді. Однак склад БКВ не є збалансованим, 
оскільки дана продукція має низьку харчову і високу 
енергетичну цінність (калорійність), містить велику 
кількість жирів і вуглеводів за незначного вмісту 
незамінних інгредієнтів, макро- і мікронутрієнтів. 
Інновації на ринку продуктів харчування орієнтовані 
на конкретних споживачів. З огляду на доступність і 
популярність БКВ серед українських споживачів, фор-
мування їх асортименту з урахуванням функціональної 
спрямованості є актуальним напрямом. 

Зважаючи на вищевказане, питання ведення під-
приємницької діяльності в системі організації тор-
гівлі на основі проведення товарознавчої експертизи 

борошняних кондитерських виробів набуває особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями вивчення ринку кондитерської продукції, реалі-
зації кондитерських виробів та ведення бізнесу даній 
сфері займалися багато науковців, теоретиків на прак-
тиків. Проводячи аналіз праць, що висвітлені в інфор-
маційному науковому середовищі, можна презентувати 
такі висловлювання авторів щодо розвитку кондитер-
ської галузі виробів. Наприклад, О.О. Трофименко 
та М.А. Золотопер зазначають, що «сьогодні сегмент 
ринку кондитерських виробів динамічно розвивається, 
характеризується високим рівнем конкуренції, великою 
кількістю кондитерських компаній із широким асорти-
ментом продукції та високим попитом» [1, с. 165].

«Згідно зі статистикою, 6 кг шоколаду на рік з'їдає 
житель Західної або Центральної Європи. Аналіз 
ринку кондитерських виробів в Україні демонструє, 
що українці споживають шоколад та інші солодощі в 
кілька разів менше – близько 1,3–1,4 кг. Однак цифри 
свідчать не про відсутність популярності солодощів в 
Україні, а про важку економічну ситуацію, оскільки в 
2014–2015 рр. відбувся різкий спад доходів населення. 
Ринок кондитерських виробів України в 2015 р. був на 
0,1% менше, ніж у 2016-му. Кондитерські вироби стали 
однією з основних статей економії витрат. Спад спожи-
вання вплинув на обсяги виробництва кондитерських 
виробів. Мінімальні поліпшення намітилися лише у 
2016 р. Аналіз ринку кондитерських виробів 2017 р. 
демонструє, що перспективи розвитку не сильно обна-
діюють, але тим не менше є позитивна динаміка [2]. 
Зокрема, у 2019 р. прослідковується «збільшення обся-
гів виробництва цукерок шоколадних (окрім цукерок 
з умістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах 
чи плитках (+2,2%), карамелі, тофі (ірису) та солодо-
щів аналогічних (+3,3%)» [3]. «Рівень споживання кон-
дитерських виробів в Україні значно нижчий, аніж у 
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країнах ЄС, що зумовлюється низьким рівнем доходу 
порівняно з європейськими країнами. Покращення 
економічної ситуації в країні дасть можливий неве-
ликий ріст ринку за рахунок збільшення платоспро-
можного попиту» [4, с. 47]. «Аналіз динаміки обся-
гів реалізації та фінансових результатів найбільших 
підприємств кондитерської галузі показав, що деякі 
великі підприємства галузі демонструють значне зрос-
тання прибутку в кризові 2014–2016 рр. Це дає під-
стави стверджувати, що, незважаючи на негативний 
вплив зовнішнього середовища, підприємства мають 
потенційні сприятливі перспективи розвитку завдяки 
ефективному менеджменту та іншим внутрішнім кон-
курентним перевагам. Також можна зробити припу-
щення щодо високого потенціалу галузі, що підтвер-
джують позитивні результати економічних суб’єктів 
навіть в умовах значного економічного спаду» [5]. «З 
2015 по 2016 р. спостерігалося зростання виробництва, 
у тому числі виробництва вафель та вафельних обла-
ток на 3%, виробництва шоколаду у брикетах, пласти-
нах чи плитках – на 14%. Порівняно з 2017 р. у 2018 р. 
зросло виробництво шоколаду у брикетах, пластинах 
чи плитках на 24%. У цілому починаючи з 2015 р. від-
бувається поступове зростання майже по всіх видах 
продукції в секторі кондитерського ринку. Це свідчить 
про позитивну динаміку та стабілізацію ситуацію в 
напрямі пошуку та диверсифікації ринків збуту в даній 
галузі» [1, с. 166]. У 2018 р. найбільша частка у вироб-
ництві борошняних кондитерських виробів в Україні 
припадала на: печиво солодке, не покрите шоколадом 
або какао-продуктами, – 39,4%; торти, кондитерські 
вироби та хлібобулочні вироби з додаванням підсоло-
джувальних речовин – 23%; вафлі та вафельні облатки, 
не покриті шоколадом або какао-продуктами, – 11,4%; 
несолодке печиво, не покрите шоколадом або іншими 
сумішами, що містять какао, – 11,3% [6, с. 32]. «Дослі-
дження кондитерського ринку в Україні свідчать, що 
найбільшу частку займає продукція вітчизняного 
виробництва, що становить близько 95% у загаль-
ному обсязі. Ринок кондитерських виробів України 
є висококонцентрованим, на ньому працює близько 
750 компаній» [7, с. 20]. «...кондитерський сегмент є 
матеріаломістким, оскільки основну частину собівар-
тості продукції становлять витрати на матеріали. До 
них відносяться цукор, борошно, молоко, масло, какао. 
Тому зростання цін на сировину становить загрозу для 
підприємств кондитерського сегменту. Окрім того, для 
шоколадних виробів основним компонентом є какао-
боби, які не виробляються в Україні, а імпортуються. 
На світовому ринку какао-боби є дефіцитним товаром, 
а з урахуванням девальвації національної валюти для 
підприємств кондитерської галузі витрати на сировину 
зросли в декілька разів, що призвело в свою чергу до 
підвищення цін на кондитерську продукцію, що обу-
мовлює зниження попиту на продукцію. Цей фактор 
та зниження купівельної спроможності населення в 
останні роки треба враховувати та шукати напрями 
підвищення попиту» [8, с. 212].

Як бачимо з проведеного аналізу останніх досліджень 
і публікацій, ученими активно досліджуються різні 
питання щодо розвитку кондитерської галузі, вивчаються 
питання, що формують якість і безпеку функціональних 
кондитерських виробів, структуру їх асортименту. Але 
питання стосовно визначення ключових принципів під-

приємницької діяльності в системі організації торгівлі на 
основі проведення товарознавчої експертизи борошня-
них кондитерських виробів, на нашу думку, висвітлено 
недостатньо. Даний факт указує на потребу в додатко-
вому вивченні даного питання та, зокрема, винайдення 
інноваційних способів його вирішення.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні принципів підприємницької діяльності в 
системі організації торгівлі борошняними кондитер-
ськими виробами на основі реалізації продукції з інно-
ваційним складом, зокрема збагачених фізіологічно 
функціональними інгредієнтами.

Зважаючи на мету, основними завданнями дослі-
дження є аналіз структури українського ринку конди-
терських виробів та м. Біла Церква; розроблення прак-
тичних рекомендацій щодо формування асортименту 
кондитерських виробів на основі проведення товароз-
навчої експертизи.

Під час вирішення поставлених завдань було вико-
ристано загальноприйняті методи досліджень, зокрема 
систематизації, аналізу та узагальнення, соціологічні, 
статистичні. Для виявлення переваг споживачів у групі 
БКВ проведено соціологічне опитування жителів м. 
Біла Церква із застосуванням вибіркового методу анке-
тування. Як об'єкти досліджень використовувалися: 
інформаційні статистичні дані, що характеризують 
структуру ринку кондитерських виробів; документи, 
що регламентують вимоги до норм споживання харчо-
вих продуктів; Інтернет-ресурси та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Хар-
чова промисловість України має не лише велике 
соціальне значення, оскільки вирішує питання забез-
печення населення продуктами харчування, а й ста-
новить значну частку економічного сектору країни, а 
тому вимагає комплексного та системного розвитку як 
на мікро-, так і на макрорівні.

«Одним з головних завдань національної економіки 
є зростання ВВП країни, яке можливе завдяки збіль-
шенню обсягів виробництва та реалізації продукції в 
усіх галузях економіки. Водночас однією з інвести-
ційно привабливих галузей за перспективами та обся-
гами виробленої та реалізованої продукції є харчова 
промисловість. Одне з ключових місць у структурі хар-
чової промисловості посідає сегмент ринку кондитер-
ських виробів» [1, с. 165]. Кондитерська сфера нині є 
тією складовою частиною харчової промисловості, яка 
потребує динамічного розвитку, оскільки показники 
попиту на кондитерські вироби безпосередньо форму-
ють прибуток галузі. 

Кондитерські вироби – солодощі з високою хар-
човою цінністю, яскравим візуальним оформленням 
та унікальним ароматом. Основною сировиною для 
приготування кондитерської продукції є цукор та 
його замінники. Складниками кондитерських виро-
бів є борошно, молоко, жири, какао, горіхи, харчові 
барвники. Слід зазначити, що кондитерські вироби 
можна поділити на такі групи: виробництво хліба та 
хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого 
зберігання; виробництво сухарів, тортів та тістечок 
тривалого зберігання; виробництво какао, шоколаду та 
кондитерських виробів із цукру.

БКВ умовно можна розділити на вироби нетри-
валого (торти і тістечка) і тривалого (печиво, вафлі, 
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кекси, рулети, пряники тощо) зберігання. Найбільш 
велику частку ринку займають БКВ із тривалими тер-
мінами придатності, на них припадає близько 60% 
усього виробництва БКВ у країні. Зазначимо, що БКВ 
нетривалого зберігання є найбільш реалізованими у 
період свят (Новий рік, Різдво), а продукція тривалого 
зберігання реалізується протягом року майже зі ста-
лими показниками. 

Аналіз ринку БКВ із тривалими термінами збе-
рігання показав, що вони користувалися стабільним 
попитом у споживачів протягом останніх років. Ціни на 
даний вид кондитерських виробів зросли у середньому 
на 10–15%, тоді як шоколад і кондитерські вироби із 
цукру подорожчали на 25–40%. Загалом продукція 
БКВ із тривалими термінами зберігання відрізня-
ється нижчими цінами за одиницю ваги (у середньому  
30–40 грн/кг), унаслідок чого збільшилися показники її 
реалізації та споживання. Виробництво БКВ із нетри-
валими термінами придатності, навпаки, має тенден-
цію до зниження. 

Згідно з даними Державної служби статистики 
України, у 2019 р. вітчизняне виробництво кондитер-
ських та хлібобулочних виробів знизилося на 3,9% 
та 4,5% відповідно, якщо порівнювати з аналогічним 
періодом 2018 р., коли виробництво шоколадних виро-
бів демонструвало незначну, але все ж таки позитивну 
динаміку – 0,8%. 

Розглядаючи детально кожен сегмент, варто заува-
жити, що попит на шоколадні вироби має стабільну та 
зростаючу динаміку. Така ситуація не лише підтримує 
імпортні постачання, а й зменшує залишки уже готової 
продукції. Українські шоколадні вироби демонструють 
збільшення (47,3 тис т у 2019 р. проти 46,9 тис т у січні-
березні 2018 р.). Причиною такої ситуації є збільшення 
виробництва цукерок з умістом алкоголю (+8,9% у 
січні-березні), шоколаду у брикетах, пластинах чи 
плитках із додаванням зернових культур (+51,9%), 
шоколаду у брикетах, пластинах чи плитках із начин-
кою (+10,3%) та шоколаду й аналогічних виробів з 
умістом какао в брикетах, пластинах чи плитках масою 
більше 2 кг (24,3%) [9].

Сьогодні комерційна діяльність у системі організа-
ції торгівлі кондитерськими виробами зіштовхується 
з низкою проблем, які залежать від специфіки даної 
галузі (рис. 1). 

Аналізуючи рис. 1, зауважимо, що, по-перше, укра-
їнська кондитерська галузь, залежить від сировинного 
чинника, оскільки какао-боби, горіхи тощо постача-
ються з-за кордону, а тому вартість кондитерської про-
дукції знаходиться у прямій залежності від коливань 
курсу валют. По-друге, формування ланцюжка вартості 
кондитерської продукції залежить від багатьох факто-
рів, серед яких: постачання та переробка імпортної 
сировини; змішування інгредієнтів; виробництво; упа-
кування; торгівля вже готовою продукцією. Слід зазна-
чити, що на кожному з етапів формування ланцюжка 
вартості кондитерської продукції можуть виникнути 
проблеми, як економічні, так і технологічні. Незважа-
ючи на залежність української кондитерської галузі від 
поставок какао-бобів, горіхів та інших інгредієнтів і 
на те, що в 2016 р. імпорт какао-бобів скоротився на 
36,2%, какао-пасти – на 9,4%, какао-масла – на 11,7%, 
обсяг виробництва всіх видів шоколаду і шоколадних 
виробів в Україні не знизився [10].

«Сьогодні підприємства-лідери в сегменті кон-
дитерського ринку сертифіковані відповідно до між-
народної системи менеджменту якості ISO 9000,  
ISO 22000 та міжнародного стандарту IFS – нового 
міжнародного стандарту виробництва харчових про-
дуктів, мета якого – допомогти підприємствам харчо-
вої галузі в забезпеченні високої якості продукції, що 
виробляється, і дає можливість продажів продукції в 
торгові мережі країн ЄС» [1, с. 167].

Говорячи про підвищення вимог до якості про-
дукції та її відповідність ДСТУ, можемо сказати, що 
виробники кондитерських виробів знайшли кілька 
варіантів розв'язання даної проблеми, зокрема від-
булася зміна виробництва кондитерських виробів, що 
певною мірою вплинуло на якість та 

вартість продукції. Разом із тим реалізація даного 
кроку сприяла: 

1) збільшенню обсягів випуску шоколадних виро-
бів із меншим умістом 

какао-продуктів; 
2) збільшенню обсягів виготовлення шоколадних 

виробів із різними начинками; 
3) нарощенню обсягів використання різних  

добавок; 
4) активізації використання замінників деяких 

видів какао-сировини, зокрема пальмової олії.

Комерціалізація 
у сфері торгівлі 
кондитерськими 

виробами 

Залежність від 
географічного 

чинника

Залежність від 
імпортної сировини

Ризики, пов’язані з 
реалізацією продукції 

нетривалого зберігання Високий рівень конкуренції

Масовий характер 
виробництва 

продукції

Складність створення 
вартості кондитерської 

продукції

Високі вимоги до 
якості продукції та її 
відповідність ДСТУ

Монополізований ринок 
виробників

Рис. 1. Ключові проблеми підприємницької діяльності  
в системі організації торгівлі кондитерськими виробами

Джерело: побудовано авторами на основі проведеного дослідження
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Для дослідження питання щодо формування прин-
ципів реалізації підприємницької діяльності в системі 
організації торгівлі на основі проведення товарознав-
чої експертизи кондитерських виробів нами було про-
аналізовано структуру ринку кондитерських виробів 
за 2019 р. м. Біла Церква із застосуванням вибіркового 
методу анкетування. Статистична похибка даних не 
перевищувала 5% за ймовірності 95%. Результати опи-
тування споживачів м. Біла Церква щодо переваг серед 
БКВ представлено на рис. 2.

Результати опитування показали, що споживачі 
борошняних кондитерських виробів найбільшу пере-
вагу віддають хлібу та хлібобулочним виробам (30%), 
великим попитом користуються торти та тістечка 
нетривалого зберігання (28,9%) та сухарі, торти та тіс-
течка тривалого зберігання (25,3%). Вироби з какао, 
шоколаду та цукру за споживчими перевагами знахо-
дяться на останньому місці (15,2%). Для виробів функ-
ціонального призначення найважливішими ознаками 
є харчова та енергетична цінність (калорійність), які 
безпосередньо залежать від їхнього хімічного складу. 

Респондентам було запропоновано оцінити важ-
ливість показників харчової та енергетичної цінності 
(калорійності) у складі кондитерських виробів. 

Слід зазначити, що респонденти поряд із такими 
традиційними споживчими властивостями, як органо-
лептичні характеристики, відзначили високе значення 
для них харчової цінності і калорійності виробів. При 
цьому вартість БКВ відзначалася як менш суттєва 
характеристика. Результати опитування засвідчують 
досить високий рівень грамотності опитаних респон-
дентів щодо складу БКВ та їх значення в харчуванні.

Аналіз даних опитування споживачів БКВ у м. Біла 
Церква показав наявність прогнозованого попиту, що 
підтверджує гіпотезу щодо появи нових потреб, які не 
можуть бути задоволені вже відомими виробами.

Прогнозований попит може формуватися рекла-
мою, пропагандою, а також досягненнями науково-
технічного прогресу, змінами напрямів моди або стилю 
життя споживачів. Виявлення таких потреб у значної 
частини споживачів спонукає виробників розробляти 
новий асортимент виробів, у тому числі функціональ-
ної спрямованості, споживчі характеристики і ціна 
яких відповідали б очікуванням споживачів. 

Результати відповідей на питання про те, як часто 
респонденти споживають БКВ, представлено на рис. 3. 

Кількість респондентів, які купують такі вироби 
один раз на тиждень, становить 35% і один раз на 
місяць – 45%, тоді як 17% споживають їх лише інколи. 
Кількість респондентів, які купують БКВ кожен день, 
дуже мала і становить лише 3%. Ці результати повністю 
співпадають з оцінкою важливості споживчих власти-
востей БКВ.

Кількість споживачів, які дотримуються принци-
пів здорового харчування й орієнтовані на споживання 
таких виробів, досить велика (60%), що підтверджує 
попит на борошняні кондитерські вироби та потребу в 
їх функціональній спрямованості і зміні товарознавчих 
характеристик (рис. 4).

Оскільки респонденти відносять енергетичну і 
харчову цінність до категорії найбільш важливих 
властивостей, то споживання БКВ ними обмежується 
внаслідок високої калорійності та малої харчової цін-
ності даних виробів. Це підтверджує необхідність 
розроблення нових виробів із більш збалансованим 
складом, у тому числі товарознавчих характеристик 
функціонального призначення. Такі БКВ є інновацій-
ними виробами, тому ставлення споживача до них має 
визначальне значення для встановлення співвідно-
шення між попитом і пропозицією та для розроблення 
ефективної маркетингової політики щодо формування 
ціни та шляхів реалізації продукції. 

Відношення споживачів до товарознавчих характе-
ристик функціонального призначення БКВ представ-
лено на рис. 5. Згідно з рис. 5, найбільша кількість рес-
пондентів (63%) позитивно ставиться до таких виробів. 
Значно менше споживачів ставляться до характеристик 

0

5

10

15

20

25

30

35 30,6 28,9
25,3 

15,2

Хліб та хлібобулочні вироби

Борошняні кондитерські вироби, 
торти та тістечка нетривалого 
зберігання

Сухарі, торти та тістечка 
тривалого зберігання

Какао, шоколад та кондитерські 
вироби з цукру

Рис. 2. Презентативна вибірка споживачів борошняних кондитерських виробів  
у м. Біла Церква у 2019 р. 

Джерело: побудовано авторами на основі презентативної вибірки
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Рис. 3. Презентативна вибірка відповідей 
споживачів щодо того, як часто споживалися ними 

борошняні кондитерські вироби у 2019 р.
Джерело: побудовано авторами на основі презентатив-

ної вибірки
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функціонального призначення БКВ байдуже (31%), і 
лише одиниці – негативно (6%), що зумовлено традиці-
ями в харчуванні або недостатньою поінформованістю 
щодо впливу такого виду харчування на стан здоров'я.

Одержані результати вказують не необхідність під-
вищення обізнаності споживачів про роль функціо-
нальних інгредієнтів у продукції БКВ. На рис. 6 подано 
результати відповідей респондентів на запитання:  
«Чи купуєте Ви борошняні кондитерські вироби, зба-
гачені фізіологічно функціональними інгредієнтами?».

На основі аналізу опитування можна сказати, 
що менше 52% споживачів купують збагачені БКВ, 
проте 28% – не купують їх узагалі. Указаний факт, 
імовірно, зумовлений малим асортиментом таких 
виробів, які не здатні задовольнити всі запити 
покупців, що говорить про необхідність розширення 
асортименту функціональних БКВ та інформацій-
ної забезпеченості про їхні споживчі властивості, а 
також користь і шкоду того чи іншого виробу. Пере-
важна кількість респондентів (78%) під час опиту-
вання стверджувала, що купуватимуть БКВ, які зба-
гачені фізіологічно функціональними інгредієнтами, 
якщо вони коштуватимуть ненабагато дорожче, ніж 
традиційні кондитерські вироби.

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
споживчого ринку борошняних кондитерських виробів 
свідчить про те, що загалом ринок розвивається, незва-
жаючи на деякі коливання. Обсяги реалізації даного 
виду продукції залишаються значними, що підтвер-
джує стабільний попит. 

Борошняні кондитерські вироби є невід'ємним про-
дуктом харчування середньостатистичного україн-
ського споживача та товаром регулярного споживання. 
Доцільність збагачення борошняних кондитерських 
виробів фізіологічно функціональними компонентами 
зумовлена тим, що БКВ в Україні залишаються продук-
тами масового споживання. 

Дані дослідження дали змогу компенсувати дефі-
цит інформації щодо динаміки та тенденцій розвитку 
споживчого ринку борошняних кондитерських виро-
бів, обґрунтувати необхідність інноваційних під-
ходів до розширення сировинної бази, розроблення 
рецептур і технологій функціональних борошняних 
кондитерських виробів із метою вдосконалення їх 
асортименту. 

На основі проведеного дослідження слід констату-
вати, що комерційна політика в системі організації тор-
гівлі борошняними кондитерськими виробами повинна 
ґрунтуватися на основі розв’язання ключових проблем 
підприємницької діяльності у кондитерській галузі, 
пов’язаних, зокрема з монополізацією виробництва, 
складністю процесу формування вартості кондитер-
ської продукції, залежністю від імпортної сировини та 
ризиками, що пов’язані з реалізацією продукції нетри-
валого зберігання, та ін.

Не дотримуються; 
13,6

Дотримуються 
інколи;

27,4

Дотримуються; 
60

Дотримуються; 0

Рис. 4. Кількість респондентів серед споживачів БКВ м. Біла Церква,  
які дотримуються принципів здорового харчування, 2019 р. 

Джерело: побудовано авторами на основі презентативної вибірки
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Рис. 5. Презентативна вибірка відношення 
споживачів борошняних кондитерських виробів  

до товарознавчих характеристик  
функціонального призначення, 2019 р. 

Джерело: побудовано авторами на основі презентатив-
ної вибірки
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Рис. 6. Результати відповідей респондентів 
на запитання: «Чи купуєте Ви борошняні 

кондитерські вироби, збагачені фізіологічно 
функціональними інгредієнтами?», 2019 р. 

Джерело: побудовано авторами на основі презентатив-
ної вибірки
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