
Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 121

УДК 911.3 

 

Єрошина Т. В., аспірант (Інститут географії НАН України) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА    

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТУ ПРОДУКЦІЮ АПК В УКРАЇНІ 
 

Розглянуто основні фактори, що впливають на формування споживчого 

попиту. Проаналізовано потенційні можливості розвитку споживчого 

попиту на екологічно чисту продукцію АПК в умовах низької              
платоспроможності переважної частини населення України. Здійснено 

анкетування й проаналізовано результати з питань, що стосуються   

споживання екологічно чистої продукції АПК серед населення всіх      

обласних центрів України. Запропоновано перспективні напрями         

формування повноцінного екологічно орієнтованого споживчого ринку  

в Україні. 
 

Рассмотрены основные факторы, влияющие на формирование              
потребительского спроса. Проанализированы потенциальные   
возможности развития потребительского спроса на экологически чистую 

продукцию АПК в условиях низкой платежеспособности большей части 

населения Украины. Совершено анкетирование и проанализированы  

результаты по вопросам, касающихся потребления экологически чистой 

продукции АПК среди населения всех областных центров Украины. 

Предложены перспективные направления формирования полноценного 

экологически ориентированного потребительского рынка в Украине. 
 

The main factors influencing consumer demand. Analyzed the potential of 

consumer demand for environmentally friendly products to the condition of 

low solvency of the majority of the population of Ukraine. Carried out the 

survey and analyzed the results of matters relating to use of environmentally 

friendly agricultural products among the population of all regional centers of 

Ukraine. Perspective directions of formation of a proper environmentally 

oriented consumer market in Ukraine. 
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Нераціональність господарської діяльності й недотримання природоо-

хоронних заходів в Україні спричинили на її території інтенсивну деградацію 

природних (зокрема земельних) ресурсів. У контексті подолання негативних 

наслідків впливу антропогенного чинника на природне середовище особли-
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вого значення набувають питання забезпечення основи для екологічно безпе-
чного розвитку економіки, активізації інноваційних процесів в аграрній сфе-
рі, виробництва високоякісносної конкурентоспроможної продукції АПК й 

формування екологічно орієнтованого споживчого ринку. Одним з найбільш 

перспективних сегментів світового агропромислового ринку, на сучасному 
етапі, є ринок екологічно чистої продукції. 

Метою статті є аналіз особливостей формування споживчого попиту на 
екопродукцію в Україні, вивчення мотивації її споживання, зокрема 
механізмів формування її образу. 

У вітчизняній літературі досить широко висвітлюються практичні й те-
оретичні питання формування споживчого попиту на екологічно чисту про-

дукцію (Милованов Є.В., Дудар Т.Г., Прокопенко О.В., Вовк В.І., Підліс-   
нюк В.В., Шлапак В.О., Зайчук Т.О., Криковцева Н.О., Кошкарьов О.П., Ко-

зуб Н.М., Дяченко Н.М., Шувар Б.І. та ін.). Водночас не достатньо вивченими 

залишаються питання, що пов’язані з дослідженням основних факторів фор-

мування споживчого попиту на екологічно чисту продукцію АПК, а також 

науковим визначенням потенційних можливостей його розвитку в умовах ни-

зької купівельної спроможності переважної частини населення України. 

Зауважимо, що на формування споживчого попиту впливає ряд факторів, 
що класифікують за різними ознаками. Так, українські вчені-економісти    

Г.Н. Климко й В.П. Нестеренко виділяють дві великі групи факторів: 
об’єктивні і суб’єктивні (табл. 1). До об’єктивних належать економічні, соці-
альні і демографічні, до суб’єктивних – психолого-традиційні, естетичні та 
природно-кліматичні фактори. Відмінність між ними полягає у сфері їх дії, 
інтенсивності впливу, ступені керованості з боку суб’єктів господарювання. 
На думку вчених, визначальними для формування споживчого попиту є 
об’єктивні фактори. Пов’язано це із сталими особливостями формування ви-

робничих і соціальних відносин у сфері виробництва й обігу продукції [6].  

Таблиця 1 

Фактори формування споживчого попиту  
(за Климко Г.Н. та Нестеренко В.П.) 

Об’єктивні 

Економічні 

• Базовий рівень розвитку виробництва, дійс-
них потреб і задоволення їх 
• Середній рівень грошових доходів населення 
• Структура і рівень оптових та роздрібних 
ринкових цін 

• Рівень цін споріднених товарів і товарів-
замінників 
• Принципи розподілу доходів 

Соціальні 

• Рівень розвитку масової культури, духовних 
цінностей 

• Соціальна структура суспільства 
• Освітній ценз населення 
• Поширений спосіб життя 
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Демографічні 

• Ємність ринку, зумовлена кількістю насе-
лення 
• Розміри та склад середньої сім’ї 
• Статевовіковий склад населення 
• Співвідношення міського та сільського насе-
лення 

Суб’єктивні 

Психолого-

традиційні 

• Уподобання і смаки споживача 
• Поведінка продавця та стосунки, склалися 
між ним і споживачем 

• Місцеві традиції та принципи виховання 
• Сила і особливості релігійного впливу на по-

всякденне споживання 

Естетичні 
• Відповідність моді 
• Привабливість зовнішніх якостей товару, ре-
клами, форм продажу 

Природно-

кліматичні 

• Клімат, кількість опадів, середні та екстре-
мальні температури 

• Рельєф та місцезнаходження 
• Флора і фауна 

Джерело: [6]. 

Існують й інші вітчизняні класифікації факторів, що впливають на форму-
вання споживчого попиту. Так, Н.В. Бутенко [2] вважає, що на поведінку 

споживача впливають психологічні (мотивація, сприйняття, засвоєння, пере-
конання, ставлення), особистісні (вік, стать, сімейний статус, етап життєвого 

циклу сім’ї, професія, освіта, рівень доходів, тип особистості, стиль життя), 
соціокультурні (референтні групи, сім’я, соціальна роль і статус, культура й 

субкультура, суспільний класс) фактори, фактори ситуаційного впливу (змі-
ни в макросередовищі, зміни обставин у покупця, атмосфера в магазині, дії 
інших покупців), а також комплекс маркетингу фірми-виробника певного то-

вару. Загалом ці фактори, на її думку,  поділяються на дві групи: контрольо-

вані та неконтрольовані з боку виробників. Психологічні, особистісні, соціо-

культурні фактори та фактори ситуаційного впливу є неконтрольованими і 
вимагають постійного дослідження й враховуння в маркетинговій політиці. 
Американські маркетологи Р. Блэкуэлл, П. Минард й Дж. Энджел також 

виділяють дві групи факторів, що визначають поведінку споживачів на  рин-

ку: фактори-характеристики споживача (культура, особистість, етап життя, 
рівень доходів, установки, мотивації, почуття, знання, етнічна належність 
споживача, сім’я, цінності, доступні споживачу ресурси, погляди, минулий 

досвід, групи людей з аналогічними характеристиками) й організаційні фак-

тори (торгова марка, реклама, просування, ціна, послуги, зручність, упаков-
ка, особливості продукту, рекомендації друзів, якість, інтер’єр магазину, про-

грами підвищення лояльності, доступність продукту) [1]. 
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Російський маркетолог Є.П. Голубков виділяє чотири групи факторів, що 

впливають на формування споживчого попиту: особистісні, культурні, соціа-
льні та психологічні [3].  

За поглядами вчених-психологів, будь-яка форма поведінки (в тому числі 
і екологічно орієнтована) може бути пояснена як внутрішніми, так і зовніш-

німи причинами. В першому випадку в якості вихідного та кінцевого пунктів 
пояснення виступають психологічні якості суб’єкта поведінки, а в другому – 

зовнішні умови та обставини його діяльності [12]. 

На думку американських економістів К. Макконелла і С. Брю, вибір  спо-

живача визначає взаємодія таких факторів, як природна розумна поведінка, 
урахування переваг об’єктів споживання, бюджетне стримування, діючі ціни 

[9]. Тобто за обмеженої кількості грошових ресурсів, споживач немає можли-

вості придбати все, що хоче. 
Для України, в умовах низької купівельної спроможності переважної час-

тини населення, найбільш визначальними для формування споживчого попи-

ту є економічні, зокрема ціновий, фактори. На сучасному етапі розвитку віт-
чизняного продовольчого ринку необхідним стає формування споживчих ви-

мог щодо економічної доцільності придбання екологічно чистої продукції, 
що реалізується за значно вищими цінам. Споживачі повинні усвідомлювати, 

що екологічність – дуже важливий показник якості продукції, що придбання 
її швидко самоокупається, оскільки вживання такої продукції сприяє поліп-

шенню стану здоров’я і, як наслідок, зменшенню витрат на ліки та лікувальні 
заходи [7]. 

Слід зазначити, що основними факторами, які визначають положення 
екологічно чистої продукції на ринку, є не тільки її екологічні характеристи-

ки й ціна. Сприйняття споживачів ґрунтується також на таких важливих для 
маркетингу чинниках, як образ продукції та її відмінні властивості [8]. Най-

важливішим етапом формування споживчого попиту на продовольчу продук-
цію, зокрема екологічно чисту, є створення її позитивного образу і стимулю-

вання інтересу до неї. Успішність цього процесу повністю залежить від керу-
вання ним з боку держави та приватних агровиробників. За допомогою ство-

реного образу можна підтримувати запланований обсяг продажів на конкрет-
ному ринку і реалізовувати на ньому довгострокову програму зі створення і 
закріплення у свідомості споживачів образу продукції; забезпечити збіль-
шення прибутковості в результаті розширення асортименту товарів і знань 
про їхні загальні унікальні якості, які впроваджуються за допомогою колек-
тивного образу; відобразити в рекламних акціях культуру країни, регіону, мі-
ста, де виготовлено продукцію, врахувати запити споживачів, для яких він 

призначений, а також особливості території, де вона реалізується [13]. Неке-
рованість процесу створення образу має негативний вплив на формування і 
подальший розвиток споживчого попиту на продовольчу продукцію, особли-

во екологічно чисту. В такому випадку, потенційні споживачі не матимуть 
достовірної інформації про переваги продукції, не оцінять її належним чи-
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ном, акцентуватимуть свою увагу на її недоліках і, як наслідок, не будуть го-

тові платити за неї вищу ціну.   
Отже, в основі формування споживчого попиту на екологічно чисту про-

дукцію АПК є аналіз мотивації її споживання, оцінки ефективності форму-
вання спонукальних мотивів, порівняння прогнозованих витрат виробництва 
й очікуваних результатів від її просування на продовольчому ринку [7].   

Особливістю сучасного продовольчого ринку в Україні є відсутність єди-

ного інформаційного поля. Значна кількість виробників й споживачів недо-

статньо поінформовані про те, що вважати екологічно чистою продукцією, як 
її необхідно маркувати і яким стандартам вона має відповідати [11]. Причи-

ною такої ситуації є недосконалість правового регулювання в системі еколо-

гічно чистого виробництва, неефективний екологічний маркетинг, відсут-
ність єдиних критеріїв, що відрізняють екологічно чисту продукцію від тра-
диційної. 
Нині близько половини крупних вітчизняних виробників без сертифікації 

і екологічної експертизи наносять на упаковку своєї продукції знаки «біо», 

«еко», «натур», «екологічно чистий», «органічний» і одночасно підвищують 
ціни на 20-30%. На думку вчених, підвищення цін в такому разі сприяє збі-
льшенню обсягів збуту, оскільки споживачі, не маючи можливості перевіри-

ти дійсний рівень якості, сприймають більшу вартість як свідчення підви-

щенної споживчої цінності продукції [5]. Це призводить до дезорієнтації 
споживача і некоректного розуміння поняття «екологічно чиста продукція».  

З метою вивчення особливостей формування споживчого попиту на еко-

логічно чисту продукцію в Україні нами було проведено соціологічне дослі-
дження. В ньому взяли участь 2596 респондентів з кожної адміністративної 
області України й АР Крим, віком від 18 до 65 років. Основним методом дос-
лідження було обрано метод анкетування [4]. Респонденти опитувались без-
посередньо на вулиці, в супермаркетах і продуктових магазинах. Анкети та-
кож були розіслані через мережу інтернет й розміщені на інтернет-сайтах де-
яких організації, що надавали допомогу в їх розповсюдженні. Анкета склада-
ється з 22 основних питань (переважно закритого типу) й 7 загальних запи-

тань про респондента.  
В ході дослідження було відмічено, що в Україні існує значний потенціал 

для формування споживчого попиту на екологічно чисту продукцію АПК. Бі-
льшість респондентів зауважили, що приділяють особливу увагу питанням 

здорового образу життя і споживання високоякісної продукції. Так, 87,4% 

опитаних висловили занепокоєння через використання в процесі виробництва 
продовольчої продукції хімічних засобів захисту рослин (пестицидів, гербі-
цидів), підсилювачів смаку, стабілізаторів, консервантів, штучних барвників. 
Для 76,6% має значення чи містить продукція харчування генно-

модифіковані організми (ГМО). Окрім цього, 72% опитаних вважають розви-

ток екологічно чистого виробництва в Україні дуже перспективним. 
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Дані анкетування засвідчили, що при виборі продовольчої продукції, для 
респондентів найбільше значення мають ціна (25%), зовнішній вигляд (23%) 

й відсутність хімічних додатків (19%). 

Світовий досвід засвідчив, що перспективи розвитку ринку екологічно 

чистої продукції та формування споживчого попиту на неї визначаються, го-

ловним чином, обсягом надбавної вартості. В сучасних економічних умовах, 
стає очевидним, що чим цей показник нижче, тим більший інтерес виявляють 
споживачі до продукції, в тому числі і екологічно чистої.  
В процесі соціологічного дослідження, 75% потенційних споживачів в 

Україні висловили готовність купувати екологічно чисту продукцію, навіть 
за умови її вищої ціни. Більшість опитаних (58,7%) погодились переплачува-
ти за неї, в порівнянні із звичайною продукцією, лише у 1,5 рази більше, 22% 

– в 1,5-2 рази, але за умов наявності гарантії якості. На думку 63% респонде-
нтів, такою гарантією є відповідний сертифікат і лише 9% довіряє знакам ма-
ркування (логотипам).  

Респонденти, що не погодились платити більшу ціну за екологічно чисту 

продукцію, пояснювали своє рішення недовірою до інформації про методи її 
виробництва, особливо на етапі сертифікації. Таким чином, хоча в процесі 
покупки продовольчої продукції більшість респондентів не приділяє особли-

вої уваги її впливу на здоров’я, однак, водночас, майже всі з них вважають 
цей фактор дуже важливим. Ймовірно, якщо в рекламі екологічно чистої 
продукції робити більший акцент на її користі для здоров’я, в порівнянні із 
традиційною, то вона буде користуватись більшим попитом серед плато-

спроможних споживачів. 
Дані, отримані в процесі анкетування, дозволили також встановити осно-

вні мотиви споживання екологічно чистої продукції АПК в Україні. Так, бі-
льше 90% респондентів відповіли, що купували б екологічно чисту продук-
цію через її безпеку і користь для здоров’я. Близько 24% – турбуються про 

збереження природних ресурсів і вважають технології екологічно чистого 

землеробства більш гуманними по відношенню до сільськогосподарських 

тварин. Необхідність споживати дану продукцію через стан здоров’я мають 
18% споживачів. Майже 30% респондентів вважають, що екологічно чиста 
продукція має кращі смакові якості в порівнянні із традиційною. Однак, слід 

зазначити, що це доволі дискусійне питання. 
Важливе значення для ефективного формування споживчого попиту на 

екологічно чисту продукцію має маркетингова і державна політика в аграр-

ному секторі економіки. Аналіз світового досвіду засвідчив, що в країнах, де 
проводять активну пропаганду здорового образу життя, необхідності збере-
ження природних ресурсів, зменшення антропогенного навантаження на на-
вколишнє середовище, населення більш схильне купувати екологічно чисту 

продукцію [10]. Таким чином, одним з найважливіших факторів, що впливає 
на формування споживчого попиту є інформація.  
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В Україні, як вже зазначалось, однією з причин, що стримують розвиток 
споживчого попиту на екологічно чисту продукцію, є недосконалість інфор-

маційного забезпечення. Це підтвердили і дані, отримані в ході анкетування. 
Так, 84% всіх респондентів відмітили недостатню кількість інформації і нау-
кових доказів щодо переваг екологічно чистої продукції. Майже 90% не зна-
ють про жодні рекламні акції (проекти, ярмарки), що пропагують екологічно 

чисту продукцію харчування. Через відсутність інформації 67% опитаних 

взагалі не цікавляться новинками і тенденціями на екологічно чистому ринку. 
Більше 30% респондентів відповіли, що не купують екологічно чисту проду-
кцію через те, що не розуміються в термінології, методах її виробництва і пе-
ревагах від її споживання. 
Світовий досвід засвідчив, що в більшості країн попит на екологічно чис-

ту продукцію обмежується обсягом пропозиції. Для України дана тенденція 
також є актуальною. Так, в ході соціологічного дослідження, 66% респонден-

тів зазначили, що не купують екологічно чисту продукцію через відсутність її 
у торгівельних мережах, 39% – через недостатній асортимент. 
Як вже зазначалось, важливою умовою для формування споживчого по-

питу є наявність у споживачів образу продукції. В процесі анкетування, рес-
понденти зазначали, що саме, на їх думку, характеризує продукцію як еколо-

гічно чисту. Аналіз отриманих результатів, дозволяє зробити висновок, що 

значний відсоток респондентів немає чіткого розуміння поняття «екологічно 

чиста продукція». Так, 63% респондентів зазначили, що така продукція по-

винна мати відповідний сертифікат якості, 39% – зареєстрований «екологічно 

чистий» маркувальний знак (логотип). Незначний відсоток респондентів 
(29%) вважає, що виробляється дана продукція тільки сертифікованим еколо-

гічно чистим підприємством. В той же час, більшість опитаних розуміють під 

екологічно чистою продукцією тільки таку, що не містить хімічних добавок, 
підсилювачів смаку, консервантів, барвників (87%), генно-модифікованих 

організмів (ГМО) (75%), вироблена без застосування хімічних засобів захис-
ту рослин (пестициди, гербіциди) (80%). 

Таким чином, проведене дослідження засвідчило, що формування спо-

живчого попиту на екологічно чисту продукцію АПК в Україні характеризу-
ється недостатнім рівнем популяризації цієї продукції, відсутністю повідом-

лень в ЗМІ про наукові розробки в області екологоорієнтованого виробницт-
ва, неефективним маркетингом в цьому секторі, недостатнім розміром пропо-

зиції. Як наслідок, значний відсоток споживачів немає чіткого уявлення про 

те, що вважати екологічно чистою продукцією, не довіряє сертифікатам і 
знакам маркування, не готовий платити за неї вищу ціну, адже не розуміє, 
чим ця продукція краща за традиційну. 
Таким чином, важливою умовою для формування повноцінного екологіч-

но орієнтованого споживчого ринку в Україні є широка популяризація серед 

населення здорового способу життя і споживання високоякісної продукції, 
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формування й організація маркетингової політики розподілу цієї продукції, 
вибору ефективних каналів її реалізації. 
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