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Стаття присвячена маркетинговим дослідженням особливостей споживчих побажань на ринку риби та морепро'
дуктів Одеського регіону. В статті проаналізовано специфіку смаків покупців, їх переваги щодо продукції з сурімі, а
саме: крабових паличок, які є корисним білковим продуктом.

Проведено аналіз ринку продукції із сурімі, на основі якого визначено світові лідери продукції — це виробницт'
ва, які розташовані у США, Японії, Росії. Розглянуто динаміку виробництва продукції із сурімі в Україні, показано,
що до 2013 р. в динаміці показника спостерігається постійний приріст на рівні 10 — 18 %. У 2014 р. по відношенню до
2013 р. обсяг виробництва українських крабових паличок скоротився практично на 20 %, склавши 53,3 тис. тонн.
Основними імпортерами продукції із сурімі в Україну є Норвегія, Китай, Японія, США. Найбільший відсоток своєї
продукції Україна експортує у Казахстан та Молдову.

Визначено ключові фактори, що впливають на вибір продукту. Встановлено основні критерії, якими керується
споживач під час вибору товару. Проаналізовано доцільність просування крабових паличок на ринку риби та море'
продуктів.

The article is dedicated to market research in consumer preferences for features fish and seafood market in Odessa
region. The article analyzes the specific tastes of customers, their preferences for surimi products, such as crab stick,
which is a useful protein products.

The analysis of surimi products market on which world leaders identified products — production is located in the
United States, Japan and Russia. The dynamics of production of surimi in Ukraine, it is shown that by 2013 the dynamics
observed steady growth rate of 10 — 18%. In 2014 relative to 2013 output Ukrainian crab stick fell almost 20 % to 23,9
thousand tons. The main importers of surimi products in Ukraine are Norway, China, Japan and the United States. The
largest percentage of their products Ukraine exports to Kazakhstan and Moldova.

The key factors influencing the choice of product. The basic criteria that guide the user during the selection of goods.
Analyzed the feasibility of promoting crab sticks on the market fish and seafood.

Ключові слова: сурімі, крабові палички, маркетингові дослідження, анкетування, споживчі
уподобання, сегментування.

Key words: surimi crab sticks, marketing research, surveys, consumer preferences, segmentation.

ства, є відчутній брак інформації про ситуацію на
ринках збуту. Рентабельне ведення виробництва
в сучасних умовах потребує постійної і всебічної
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інформованості про бажання та звички спожи�
вачів, інтенсивність конкуренції, її тип, масштаби
діяльності конкурентів, структуру пропозиції і
попиту. На сьогодні стає дедалі складніше знахо�
дити незаповнені "ніші", а маркетингові дослі�
дження ринку крабових паличок набувають особ�
ливої актуальності. Рибна галузь України володіє
високим науковим потенціалом. За об'сягами екс�
педиційного рибного промислу Україна входить у
першу десятку світового рейтингу і являється по�
вноправним членом всіх міжнародних організацій
з питань океанографії та морських промислів [1].

Однак на ринку морепродуктів України част�
ка вітчизняного вилову становить незначну части�
ну, показуючи все більше щорічне зниження. Це,
в першу чергу, пов'язано зі старінням рибопромис�
лового флоту, а також з відсутністю фінансуван�
ня галузі. Власна сировинна база з кожним роком
все більше згасає [1].

Окремий сегмент на ринку морепродуктів за�
войовують імітовані рибні продукти, які виробля�
ються на основі промитого фаршу із певних видів
риб. До імітованих продуктів на основі сурімі
відносять: "Крабові палички", "Крабові рулетики",
"Крабове м'ясо" та інші.

В Україні ринок продукції з сурімі можна
віднести до молодого та динамічного. Через те, що
крабові палички виготовляють із білих видів риб:
пікша, путасу, минтай, хек, окунь та інша біла риба,
і основний компонент імітованих продуктів —
сурімі — вітчизняні підприємства поки ще не ви�
робляють, через це, український ринок залишаєть�
ся залежним від імпорту. За даними маркетологів,
ринок не насичений цим товаром і в більшості
представлений іноземними виробниками [2].

Нині на території України діють п'ять основ�
них підприємств з виробництва продукції із сурімі.
І щоб розвивався український ринок крабових па�
личок необхідно знати свого потенційного покуп�
ця, його можливості, наміри, зрештою мати дані
про наявність аналогічного товару на ринку, по�
пит на нього. Подібна інформація добувається в
процесі маркетингових досліджень.

Аналіз досліджень і публікацій. На ринку риб�
ної продукції країни частка вітчизняної продукції
становить до 35 %, а решта 65 % представлені
імпортом. Це пояснюється тим, що улови у внут�
рішніх водоймах за роки незалежності впали в два
— три рази, і звільнену нішу зайняв імпорт [3].

За інформацією Асоціації "Українських імпор�
терів риби і морепродуктів" [4] рибний ринок в
Україні має потенціал для зростання за умови зро�
зумілою, прогнозованою і стабільної економічної
ситуації в країні. За даними Державної служби
статистики власний видобуток риби в Україні ста�
новить близько 200 тис. тонн щорічно. За інфор�
мацією, опублікованою Державної фіскальною
службою України, загальний обсяг імпорту риби
та морепродуктів в 2013�му році склав 415 тис.
тонн. Отже, споживання риби і морепродуктів в
Україні в 2013�му році склало близько 14 кг на одну

людину. За 10 місяців 2014 імпорт риби і морепро�
дуктів склав 240 тис. тонн. Ґрунтуючись на цих
даних, навіть з урахуванням листопада і грудня,
кількість імпорту риби та рибної продукції в 2015
році не перевищить 300 тисяч тонн. Отже, знижен�
ня імпорту порівняно з 2013�м роком складе більше
25 %. Прогнозоване споживання риби і море�
продуктів в Україні в 2015�му році складе близько
11 кг на одну людину [3].

Ослаблена валюта, складні умови платежу в
рамках посилення схеми кредитування експортних
угод, а також зростання цін вплинули на торгівлю
морепродуктами в Україні в 2014 році. В лютому
2014 р. обсяг експортних поставок риби та море�
продуктів в Україні скоротився на 60 % порівняно
з показником за аналогічний період минулого
року. Вилов риби та інших водних живих ресурсів
за 2014 р. зменшився на 3,4 % порівняно з 2013 р.
— до 200 тис. тонн [4]. Таким чином, на українсь�
кому ринку риби та морепродуктів превалює про�
дукція імпортного походження.

Але, на думку маркетологів, у найближчі роки
зростання в сегменті саме крабових паличок ук�
раїнського виробництва може значно збільшитись,
чому значною мірою сприяє знижена купівельна
спроможність споживачів імпортованої продукції.
Споживачі все частіше зупиняють свій вибір на
українській продукції, основними характеристи�
ками якої є не тільки привабливий зовнішній виг�
ляд і приємний смак, але і якість, натуральність [5].
Тому зараз саме час звернути увагу на цей перс�
пективний сегмент ринку продукції з сурімі.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Провести маркетингові дослідження спожив�

чих побажань та переваг крабових паличок для
обгрунтування доцільності розширення асорти�
менту продукції з сурімі та просування товару на
українському ринку.

Для досягнення поставленої мети вирішували�
ся наступні задачі:

— дослідити ринкову ситуацію продукції з
сурімі для поповнення відповідною інформацією
маркетингової інформаційної системи і частково
— проблеми оцінки стану ринку;

— провести маркетингові дослідження спо�
живчих мотивацій, переваг при виборі крабових
паличок з метою обгрунтування доцільності роз�
ширення асортименту даної продукції;

— оцінити конкурентні позиції вітчизняних
виробників продукції з сурімі.

Об'єктом дослідження був ринок продукції з
сурімі та потенційні споживачі крабових паличок,
їх споживчі переваги.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Саме маркетингові дослідження є передумо�
вою прийняття відповідних правильних рішень.
Сьогодні управління фірмою — це передусім уп�
равління інформацією. Підприємствам різних
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форм власності для "виживання", а також для по�
дальшого розвитку та ефективної діяльності по�
трібно проводити маркетингові дослідження, ос�
кільки прийняття управлінських рішень має грун�
туватися на отриманій достовірній та повній мар�
кетинговій інформації, а не на досвіді та емоціях
[6].

На першому етапі були проведені досліджен�
ня ринкової ситуації продукції із сурімі для по�
повнення відповідною інформацією маркетингової
інформаційної системи.

Структура споживання продукції із сурімі в
Україні представлена на рисунку 1.

Як видно з наведених даних, в основному спо�
живачі обирають для споживання "Крабові палич�
ки" (51 %), "Сніговий краб" (12 %), "Крабові руле�
тики" (10 %).

Світовий ринок продукції із сурімі розвиваєть�
ся з 90�х років дуже стрімко.

Сурімі, який служить основою для крабових
паличок, засвоюється краще, ніж свинина або яло�
вичина. Білки риби містять 20 амінокислот, з них 8
незамінні для людського організму. Наочним
прикладом може служити Японія, де така поши�
рена хвороба, як гіпертонія, практично відсутня.
Причиною такого феномену вважається раціон
японців, основу якого складають морепродукти, в
тому числі і сурімі. Ще один аргумент на користь

якісних крабових паличок — це
повністю готовий до вживання
продукт, єдиний у своєму роді.

Світовими лідерами вироб�
ництва сурімі є США, Японія,
Білорусія та Росія.

США займає перше місце з
інновацій виробництва продукції
із сурмі, основна виробнича по�
тужність базується в Глазго ком�
панії Sco�Fro (партнер індійської
найбільшої компанії з виробниц�
тва сурімі Gadre Marine). За ос�
танні кілька років їй вдалося по�
кращити ситуацію на роздрібно�
му ринку сурімі завдяки її про�
дукту під торговою маркою Sea
Spray. В даний час вся увага ком�
панії направлена на сектор охо�
лоджених продуктів із сурімі. Та�
кож Sco�Fro в даний момент пра�
цює над створенням нового асор�
тименту охолоджених продуктів
з доданою вартістю, у новій яск�
равій упаковці і зі збільшеним
терміном зберігання [3].

В Японії продукти з сурімі з
доданою вартістю високої якості
зберігають свій рівень прибутко�
вості, тоді як обсяг низькодохід�
них продуктів з сурімі низької
якості значно скоротився на рин�
ку. Такий продукт, як крабові па�

лички з сурмі, має великий потенціал на роздріб�
ному ринку України, доходи від продажу посту�
пають до бюджету в сумі за рік 23 млн грн. Ця
лінійка продукції із сурімі представлена компанією
Angulas Aguinaga, на ринку — торговими марками
"Albatros", "Sirena", "Emborg", "Uhrenholt" [3].

Білоруська компанія "Санта Бремор" —
спільне білорусько�німецьке підприємство, засно�
ване в 1998 році. Довгострокове співробітництво з
найбільшими постачальниками сировини з Нор�
вегії, Голландії, Німеччини, Польщі, Росії, Латвії,
Литви, країн Близького і Далекого Зарубіжжя дає
можливість компанії "Санта Бремор" гарантувати
якість своєї продукції та безперебійність її поста�
вок. Здійснює пряму дистрибуцію ТМ "Санта Бре�
мор" ("Матіас", "Морячок", "Економ Маркет","Б�
ремор","Бреммі") через розгалужену мережу філій
і дистриб'юторів по всій території України. Ком�
панія "Санта�Україна" має десятирічний досвід ро�
боти на українському ринку, завжди працює над
підвищенням якості надаваних послуг для макси�
мальної задоволеності клієнтів компанії [7].

На російському ринку крабові палички оціню�
ються приблизно в 28 млрд доларів на рік, що ста�
новить до 70 % товарообігу рибних напівфабри�
катів і кулінарних виробів. До основних виробни�
чих потужностей відносяться OOO "Вичюнай
RUS", ТМ "Вичи" (VIСI), "Эсва" (Esva), "Колумбус",

Рис. 1. Структура споживання продукції із сурімі в Україні

Рис. 2. Динаміка обсягу виробництва крабових паличок
в Україні за 2008—2014 рр., тис. тонн
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московський комбінат АТ "Ме�
ридіан", московський завод ком�
панії "Морська свіжість" (ТМ
"Морський замок"), петербурзькі
фірми "РОК�1", ТМ "Сільвер�М",
мурманський рибокомбінат, ба�
гато дрібних виробників на Дале�
кому Сході [4].

В Україні ринок продукції з
сурімі можна віднести до моло�
дого та динамічного ринку. Втім,
японцям технологія приготуван�
ня крабових паличок була відо�
ма з 1110 р. У Європі цей продукт
почав свою подорож в середині
20 століття, в СРСР перший завод
з виробництва крабових паличок
був побудований в 80�х роках.
Вперше дана продукція українсь�
кого виробника з'явилася в 2001
році в місті Іллічівськ, Одеська
обл., там був побудований пер�
ший в Україні завод з виробниц�
тва крабових паличок — ТОВ
"Аквавіт", завод випустив на ри�
нок першу продукцію під ТМ
"Водный мир" [8].

Динаміку обсягів виробницт�
ва крабових паличок в Україні за
2008 — 2014 рр. наведено на рисунку 2 [3].

Обсяг виробництва крабових паличок на тери�
торії України в 2008 р. склав 41,3 тис. тонн. До 2013
р. в динаміці показника спостерігається постійний
приріст на рівні 10 — 18 %. У 2014 р. по відношен�
ню до 2013 р. обсяг виробництва українських кра�
бових паличок скоротився практично на 20 %,
склавши 53,3 тис. тонн.

Норвегія, Ісландія, Канада, Естонія, США
— основні імпортери риби в Україну. У сегменті
свіжої та замороженої риби доля Норвегії в ук�
раїнському імпорті досягає 92—94 %. Профіль
та вподобання групи населення з високим
рівнем доходу визначає основні тенденції на
ринку. У 2014 р., незважаючи на 26 % зростан�
ня цін, імпорт свіжої та замороженої риби
збільшився на 6 % у натуральному вираженні,
призвівши до 33 % зростання сегменту в грошо�
вому вимірі [8].

Динаміку обсягу імпорту сурімі на територію
України наведено на рисунку 3 [3].

Обсяг імпорту сурімі на територію України за
2008 — 2013 рр. характеризувався чітко вираже�
ної динамікою зростання. З 2008 по 2011 рр. да�
ний показник зростав на 3 % (2009 р.), на 5 % (2010
р.), на 7 % (2011 р.). У 2012 і 2013 рр. обсяг імпорту
сурімі в порівнянні з попередніми роками почав
стрімко зростати, і показав найкращий результат:
зріс на 27 % та на 30 % відповідно. У 2014 р обсяг
імпорту скоротився на 54 %, а в порівнянні з 2008
р. знизився на 23 %.

Структура імпорту сурімі на територію Україні
в 2014 р. наведена на рисунку 4 [9].

Найбільш значними імпортерами сурімі на те�
риторію України в 2014 р. є Норвегія та Китай, пи�
тома вага яких в загальному обсязі імпорту про�
дукту склала 27 % і 23 % відповідно. Сукупна час�
тка інших країн�імпортерів не перевищила 10 %. У

Рис. 3. Динаміка обсягу імпорту сурімі на територію України
2008—2014 рр., тис. тонн

Рис. 4. Динаміка обсягу імпорту сурімі на територію України
2008—2014 рр., тис. тонн

Рис. 5. Динаміка обсягу експорту крабових паличок за межі України 2008—2014 рр., тис. тонн
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числі інших країн, що імпортують незначні обсяги
сировини сурімі в нашу країну, можна назвати
Іспанію, Чехію, Францію, Німеччину і ряд інших
країн.

Динаміку обсягу експорту крабових паличок
за межі України в 2008 — 2014 рр. наведено на ри�
сунку 5 [9].

Експорт крабових паличок за межі України за
2008 — 2011 рр. поступово зростав і в 2011 р. склав
35,6 тис. тонн, спостерігається приріст на 20 % по
відношенню до 2008 р. З 2012 по 2014 рр. відбу�
вається скорочення обсягу експорту на 15 % по
відношенню до 2011 р., і в 2014 році склав 30,4 тис.
тонн.

Структура експорту крабових паличок за межі
території України в 2014 р. наведена на рисунку 6
[9].

 Найбільший обсяг експорту крабових паличок
в 2014 р. був здійснений Україною до Молдови та Ка�
захстану, що складало 35 % і 22 % від загального об�
сягу експорту. Трохи менше експортували продук�
цію у Росію та Німеччину (10 % та 9 % відповідно).

Нині на території України діють п'ять основ�
них підприємств з виробництва продукції із сурімі,
основні виробники наведені на рисунку 7.

Більшу ємкість займає компанія "Міжнарод�
на група морепродуктів", найменшу — ТОВ
"Вічюнай�Україна", але в більшості великих
підприємствах присутні власники інших країн,
що знижує продовольчу безпеку ринку риби та
морепродуктів. Також на українському ринку
присутні до 10 % малі підприємства, яким не�
обхідні дотації від держави для розвитку внут�
рішнього ринку.

Рис. 6. Структура експорту крабових паличок за межі території України в 2014 р.

Рис. 7. Основні вітчизняні виробники продукції із сурімі

Рис. 8. Розподіл вподобань споживачів відносно продукції з сурімі
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Серед напрямів дослідження ринку ос�

новними є дослідження споживачів. Для
цього особливу увагу приділяють вивчен�
ню рис споживачів, їх потреб, преференцій,
мотивації та поведінці в процесі прийняття
рішення про купівлю товару. Це дозволить
підприємствам проводити відповідні ціно�
ву, товарну та комунікаційну політики.

Дослідження проводились у грудні 2014
р. — лютому 2015 року в місті Одесі. В дос�
ліджені брали участь 300 осіб різного віку,
статі, матеріального і сімейного стану, а
також рівня освіти.

Вивчення попиту потенційних спожи�
вачів на крабові палички та аналіз ставлен�
ня респондентів до продуктів з сурімі
здійснювали шляхом анкетування [10]. Се�
ред респондентів більшістю стали жінки (83
%), так як вони проявляли більший інтерес
до опитування. Це обумовлено тим, що по�
купки здійснюють саме жінки. Серед спо�
живачів 63 % одружені та 37 % неодружені.
66 % опитаних не мають дітей, інші 34 % ма�
ють. Розподіл респондентів залежно від
рівня освіти: з вищою освітою — 56 %, не�
закінчена вища — 27 %, повна середня — 14
%, незакінчена середня — 3%. Серед опи�
таних 52 % мають постійне місце роботи, 43
% на момент опитування навчались, та 5 % без по�
стійного місця роботи.

Серед респондентів 14 % осіб до 20 років, 26 %
— віком від 21 до 30 років, 33 % — віком від 31 до
40 років, 11 % — віком від 41 до 50 років і 6 % —
старше 51 року. Основною віковою категорією рес�
пондентів споживання продукції з сурімі була ка�
тегорія 21 — 30 років.

Після проведення аналізу заповнених анкет
було встановлено, що продукцію з сурімі полюб�
ляють усі верстви населення від молоді до дорос�
лих людей. Серед наведеного переліку продукції
найбажанішими є крабові палички заморожені (38
%) та охолоджені (24 %) (рис. 8).

Основна частота вживання продукту серед на�
селення становить декілька разів на місяць, і лише
17 % опитаних дозволяють собі придбати продук�
цію з сурімі стабільно 1 раз на тиждень (рис. 9).
Це передусім обумовлено високою ціною на
внутрішньому ринку продукції та відсутністю
знань у населення про склад таких морепро�
дуктів і як їх правильно обрати за маркуван�
ням на етикетці.

Під час придбання крабових паличок ува�
га споживачів розподіляється наступним чи�
ном. 29 % аналізують маркування на етикетці
продукту, 52 % враховують торгову марку та
лише 5 % звертають увагу на новизну, ціну та
кольоровість споживчої тари, 4 % респондентів
навели свої мотивації при виборі продукції з
сурімі — смак, калорійність, країна походжен�
ня товару, маса (рис. 10). Саме тому для кра�
щого аналізу якості продукту виробникам не�

обхідно надавати споживачам детальну інформа�
цію про характеристику продукту, та відводити на
споживчій тарі більший діапазон "споживчого
віконця" для роз'яснення складу продукції.

Встановлено що більшість споживачів віддають
перевагу українським виробникам, та обирають
для себе крабові палички заморожені масою про�
дукту 200 г 59 % споживачів вважають прийнят�
ною для себе ціну за 200 г продукту від 23 до 45
грн., інша частина 26 % — 16 — 22 грн. (рис. 11).

Найпоширеніша торгова марка серед спожи�
вачів ТМ "Водный мир", далі йде ТМ "Vici", 16 %
віддає перевагу ТМ "De Luxe" та 11 % обирає ТМ
"Polar Star". ТМ "Eurogroup" не користується по�
питом серед споживачів (рис. 12).

Підводячи підсумок дослідження можна ска�
зати, що споживачі не звертають увагу на інфор�
мацію, що вказана на маркуванні, так як лише 29
% аналізують склад продукту на етикетці, обира�
ють продукт за торговою маркою або ціною,

Рис. 9. Частота вживання продукції з сурімі
споживачами

Рис. 10. Розподілення уваги споживачів при виборі
продукту

Рис. 11. Розподілення за ціновою категорією
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більше обирають заморожені крабові палич�
ки, що можна пояснити особливостями куль�
тури харчування. Заморожені крабові палич�
ки зберігаються до 6 міс. у порівнянні з охо�
лодженими — 90 діб та дешевше коштують.

ВИСНОВКИ
Головна проблема негативної динаміки

показників виробництва, імпорту, експор�
ту морепродуктів за 2014 рік є не�
стабільність на валютному ринку і деваль�
вація гривні, відсутність можливості вчас�
но і в потрібному обсязі купити валюту, за�
вищення цін на продукцію торговельними
мережами. Ще однією особливістю украї�
нського ринку є те, що країна імпортує напівфаб�
рикат сурімі, а обсяги експорту готової продукції
майже в 2 рази перевищують обсяги імпорту
сурімі. Тобто дефіциту продукції точно чекати не
варто, так як в теорії скорочення імпорту може
бути заміщено вітчизняною продукцією.

Проведені дослідження дають підстави зробити
висновок, що обсяги споживання продукції з сурімі
залежать від ціни, доходів громадян та звичок спо�
живачів. При цьому останній фактор є найважливі�
шим, оскільки на його основі покупець вирішує:
придбати більше заморожених крабових паличок
низької якості та ціни, або менше — високоякісних
охолоджених. За умови зростання доходів українців
можна в перспективі розраховувати на збільшення
обсягів споживання охолоджених крабових паличок
за рахунок зростання культури споживання.
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Рис. 12. Розподілення вподобань споживачів
за торговими марками


