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ОцІнка ВнуТрІшньОгО ринку ОрганІчнОї прОДукцІї україни  
Та пОВеДІнка СпОжиВачІВ на ньОму 

анотація. У статті розглянуто стан виробництва органічних продуктів в Україні. Проаналізовано сус-
пільну і екологічну корисність органічної продукції, яка наразі потребує підвищеної уваги щодо форму-
вання прихильності і лояльності споживачів та її просування на ринку. Досліджено внутрішній ринок ор-
ганічної продукції в Україні із завершеним циклом виробництва та визначено попит на ньому. Методом 
анкетування розглянуто питання споживчих мотивацій на регіональному ринку органічної продукції. 
Досліджено поведінку наявних та потенційних споживачів органічної продукції. Визначено найбільш 
значимі чинники, що впливають на процес вибору товару. Для подолання можливих причин невдач на 
внутрішньому ринку України та для розвитку ринку органічної продукції запропоновані до впроваджен-
ня засоби ефективної маркетингової політики. 
ключові слова: органічне виробництво, органічна продукція, екологія, ринок, споживач, попит.
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summary. The article deals with the state of production of organic products in Ukraine. Since organic farming 
has proven not only to be a source of high quality products obtained without the use of pesticides and other 
pollutants, but also to promote the conservation and restoration of natural resources, the social and environ-
mental usefulness of organic products has been identified, which now needs to be given greater attention to the 
formulation of commitment. and consumer loyalty and market promotion. The volume of domestic organic mar-
ket in Ukraine with completed production cycle is investigated and demand is determined. The questionnaire 
examines consumer motivation issues in the regional organic produce market. The behavior of existing and 
potential consumers of organic products is investigated. The most significant factors that influence the process 
of choosing a product are identified. The legislation in force regarding the basic principles and requirements 
for organic production, circulation and labeling of organic products is considered. Based on the requirements 
of the Ukrainian legislation, a comparison of “ordinary”, “natural” and “organic” products is made. Since the 
demand for organic food in Ukraine is low compared to other countries of the world, in order to overcome the 
possible causes of failures in the domestic market of Ukraine and for the development of the organic produce 
market, the means of marketing communication are proposed – advertising, propaganda, sales promotion, di-
rect marketing. Effective production of organic produce in Ukraine should be based on systematic and objective 
marketing research, which will allow us to summarize data on behavior, needs, attitudes, motivations, etc.
Keywords: organic production, organic products, ecology, market, consumer, demand.

Постановка проблеми. Виробники сіль-
ськогосподарської продукції у прагненні 

нарощування обсягів товарної продукції вико-
ристовують інтенсивні технології землеробства 
збільшуючи хімічне навантаження, що в свою 
чергу призводить до деградації ґрунтового по-
криву, порушення екологічної рівноваги агро-
екосистем, забруднення агропродовольчої про-
дукції радіонуклідами, важкими металами, 
пестицидами тощо. 

Незадовільний рівень екологічної безпеки на-
селення України породжує формування потреб 
споживачів в екологічно безпечній продукції. 
У світі вже зростає зацікавленість споживачів 
у тому, як саме виробляються продукти харчу-
вання, вони приділяють все більшу увагу питан-
ням свого здоров’я і впливу сільськогосподар-
ського виробництва на навколишнє середовище. 

Органічне сільське господарство довело свою 
здатність бути не лише джерелом високоякісних 
продуктів, отриманих без використання пестици-
дів та інших забруднюючих речовин, а й сприяти 
збереженню та відновленню природних ресурсів.

Суспільна і екологічна корисність органічної 
продукції потребує підвищеної уваги до її про-

сування на ринку та формування прихильності 
і лояльності споживачів. Внутрішній ринок ор-
ганічної продукції в Україні із завершеним ци-
клом виробництва формується досить повільно. 
Тому на сьогодні постає важливе завдання, яке 
полягає у дослідженні рівня застосування мар-
кетингових інструментів для виявлення цільово-
го споживача органічної продукції, дослідження 
його попиту, потреб та особливостей поведінки, 
а також розробки ефективної стратегії марке-
тингу. Формування екологічно спрямованої мар-
кетингової діяльності в допоможе у розв'язанні 
проблем пов'язаних із забезпеченням населен-
ня високоякісною продукцією, збереженням 
і поліпшенням якості земельних ресурсів та ра-
ціональним природокористуванням.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню стану виробництва органічної 
продукції та перспектив його розвитку в Украї-
ні приділяється велика увага з боку таких вче-
них, як В.І. Артиш, В.Г. Грановська, О.Т. Дудар, 
М.І. Кобець, О.Б. Кузьменко, О.В. Ходаківська. 

Дослідження ринку, управління й формуван-
ня попиту на органічну продукцію в останні роки 
проводили: В. Вовк, Р.С. Грабовський, Є.М. За-
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бурмеха, Т.О. Зайчук, С.В. Ковальчук, Є.В. Ми-
лованова, О.В. Рудницька, Т.О. Чайка, В.А. Чу-
довська, О.І. Шкуратова, О.В. Шубравська та ін. 

Однак недостатньо дослідженими є процеси 
споживання та просування органічної продук-
ції на ринки України. Вимагають додаткового 
дослідження питання стосовно критеріїв вибору 
органічної продукції споживачами. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Визначення та інтерпре-
тація ринкових сегментів приймаючи до уваги 
характеристику споживачів органічної продукції 
для чіткого уявлення у виробників переваг ці-
льових сегментів ринку. 

Важливо сформувати маркетинговий інстру-
ментарій, який допоможе впливати на спожива-
чів, із метою забезпечення населення екологічно 
безпечними продуктами харчування.

мета статті. Головною метою роботи є дослід-
ження стану виробництва органічної продукції 
та визначенні подальших перспектив розвитку 
органічного ринку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Все більшої 
популярності у світі та зокрема в Україні, набирає 
виробництво і споживання продукції органічного 
походження. Причиною цього є зростаюча різниця 
між якістю та рівнем безпеки продуктів, що виро-
бляються сьогодні і сертифікованими органічними 
продуктами. Органічні продукти – нова категорія 
товарів, при виробництві яких не використовують-
ся хімічні добрива, технології генної інженерії, 
штучні добавки та інші сумнівні методи, безпеку 
яких для людини і довкілля ще не доведено. 

Органічне виробництве знаходиться під су-
ворим контролем органу сертифікації, який 
засвідчує дотримання вимог до стандартів ор-
ганічного виробництва шляхом видачі відпо-
відного сертифікату. Станом на 2019р. вісім-
надцять акредитованих міжнародних органів 
з сертифікації включені до офіційного списку 
затверджених органічних продуктів органів сер-
тифікації для України відповідно до Регламенту 
ЄС 1235/2008. Більшість органічних операторів 
в Україні сертифіковані згідно з органічним стан-
дартом ЄС, тобто еквівалентним Регламентам ЄС 
№ 834/2007 та № 889/2008, які використовуються 
як для експорту, так і для внутрішнього ринку [1].

Ринки органічної продукції діють у багатьох 
країнах світу, передусім у США та ЄС, де створе-
на й успішно функціонує відповідна інфраструк-
тура сертифікації, маркетингу та реалізації ор-
ганічних продуктів. Ринок органічної продукції 
в Україні почав зароджуватися лише на початку 
2000-х років, у 2008 році перші українські мар-
ковані органічні продукти з’явилися на полицях 
українських магазинів. 

Україна має значний потенціал для виробни-
цтва органічної сільськогосподарської продукції, 
її експорту та споживання на внутрішньому рин-
ку і вже досягла певних результатів. 

За даними «Органік стандарт», станом на бе-
резень 2019 року в Україні 289 тис. га органічних 
земель. Раніше називалася цифра в 400 тис. га, 
але був проведений більш точний перерахунок 
і кількість органічних земель знизилась. Також 
налічується 617 операторів органічного виробни-
цтва, з них 324 оператори сертифіковані в галузі 
рослинництва. У тваринницькій галузі – 53 ор-

ганічних оператора і лідирує бджільництво. Зна-
чна кількість органічних операторів працює на 
експорт – 167. Це викликано тим, що на органіч-
них трейдерів є попит. Заготівлею дикоросів за-
ймаються 54 оператори [2].

Імпортери органічної продукції крім сировини 
хочуть отримувати й перероблений продукт. На 
даний момент Україна може запропонувати не так 
багато. Навіть у ягідництві, яке зробило величез-
ний крок, всього 17 компаній пропонують переро-
блену ягоду, а саме: сік і концентрати. На другому 
місці крупи і масла, їх пропонують 13 компаній, 
12 компаній виробляють органічне борошно, 8 опе-
раторів займаються доопрацюванням меду, як пра-
вило, упаковкою. Новинка цього року – україн-
ський органічний цукор. «Молочників» в Україні 
всього 4 органічних оператори, але вони пропону-
ють широкий асортимент продуктів [3].

Внутрішній споживчий ринок органічних 
продуктів в Україні продовжує розширюватись 
через основні мережі супермаркетів та спеціа-
лізовані магазини у великих містах, які дедалі 
активніше розвивають привабливу та іміджеву 
лінійку органічних продуктів. Основними ви-
дами органічної продукції, яка виробляється 
та споживається в Україні є: молочні та м’ясні 
продукти, борошно, макаронні вироби, рослинні 
олії, напої (фруктові/овочеві/ягідні соки, березо-
ві соки, трав’яні чаї), чорний та білий шоколад, 
консервовані продукти (наприклад, ягідні пасти, 
сиропи, джеми), деякі овочі і фрукти тощо [4]. 

За обсягом внутрішнього ринку органічних 
продуктів Україна займає лише 25-е місце в Єв-
ропі. З кожного гектара органічних сільгоспугідь 
у нашій країні на внутрішній ринок потрапляє 
продукції лише на 50 євро. «Віддача» ж євро-
пейського органічного гектара в 47 разів вище – 
в країнах Європи на 1 га припадає в середньому 
2345 євро внутрішнього «чистого» ринку. Орга-
нічне виробництво України залишається зорієн-
тованим на експорт (рис. 1). 

Найбільш обізнаними в органічній продукції 
та платоспроможними є країни Скандинавії. Не-
зважаючи на усе це, Україна є одним із найбіль-
ших постачальників органічної сировини в ЄС. 
Рівень обізнаності вітчизняних споживачів по ор-
ганічних продуктах і особливостях їх вирощування 
все ще недостатній, але тим не менш, в Україні по-
пит на сертифіковану органічну продукцію щоріч-
но зростає, склавши, за даними Федерації органіч-
ного руху України в 2018 р. 33,0 млн євро (рис. 2).

Проведені маркетингові дослідження в рам-
ках внутрішнього ринку, свідчать про те, що част-
ка продажів органічної продукції в Україні поки 
не перевищує 1% від загального обсягу реалізації 
сільськогосподарської продукції. У Європі, напри-
клад, вона становить 5%, причому зростання спо-
живання органічної продукції становить 8–11% 
на рік. У США понад 40% американців спожи-
вають органічну продукцію, при цьому їх можна 
умовно розділити на такі категорії: органічна 
інтегрована група (37% усіх органічних спожи-
вачів) – особи, які вживають органічні продукти 
більше ніж один раз на день; органічна середня 
група (39%) – використовують органічні продукти 
хоча б раз на тиждень; органічна початкова група 
(24%) – використовують органічні продукти нере-
гулярно, час від часу [7, с. 38–39]. 
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З огляду на актуальність проблеми та рівня 
розвитку ринку органічної продукції у цілому 
по Україні, доцільним є вивчення питання спо-
живчих мотивацій на регіональному ринку орга-
нічної продукції, зокрема Черкаської області на 
основі опитування.

Дослідження поведінки наявних та потенцій-
них споживачів органічної продукції було про-
ведено за допомогою методу анкетування для 
визначення ставлення мешканців Черкаської 
області до органічної продукції і визначення 
найбільш значимих чинників, що впливають на 
процес вибору товару.

Генеральною сукупністю дослідження є жите-
лі Черкаської області. Вибірка була випадковою. 
Опитування проводили серед населення віком 
від 18 до 67 років, здійснено власними зусил-
лями у серпні-жовтні 2019 року шляхом online 
опитування з використанням програми Google 
форми. Розрахунок обсягу вибірки проводили за 
формулою:

n
z pqN
N z pq

=
+

2

2 2∆
,                        (1)

де n – обсяг вибірки, осіб;
z – нормоване відхилення (коефіцієнт довіри); 

p – частка ознаки у генеральній сукупності; 
q = 100 – p; 
N – обсяг генеральної сукупності; 
Δ – допустима похибка.
В опитуванні прийняли участь 200 респон-

дентів. Учасники – працездатне населення, які 
за рівнем середньомісячного доходу на одного 
члена родини можуть дозволити здійснювати ку-
півлю органічної продукції: 14,0% опитаних з до-
ходом до 4000 грн, 16,5% – з доходом у межах від 
4000 до 6000 грн, 50,5% респондентів з доходом 
від 6000 до 8000 грн, 10,5% – з доходом від 8000 до 
10000 грн, 8,5% – з доходом понад 10000 грн.

Межі розподілу доходів на одного члена ро-
дини встановлено на власний розсуд з урахуван-
ням середнього розміру заробітної плати жите-
лів Черкаської області та розміру мінімального 
прожиткового мінімуму на душу населення (у ці-
лому по Україні). 

За віком розподіл респондентів був такий: до 
22 років – 16,5% опитаних, від 23 до 30 років – 
33,5%, від 31 до 40 років – 30,5%, від 41 до 50 ро-
ків – 12,5%, понад 51 рік – 7,0% опитаних.

Респонденти проявили свою зацікавленість 
щодо споживання екологічно безпечних продук-
тів харчування. Аналіз зібраної маркетингової 
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рис. 1. Динаміка експорту органічної продукції з україни, млн. євро 
Джерело: [5]
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рис. 2. Динаміка споживання органічної продукції в україні і її річний приріст 
Джерело: [5; 6]



«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р. 612

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

інформації свідчить, що основними мотивами 
споживання оганічної продукції є: 

– бажання споживати натуральний продукт 
(80%); 

– користь для здоров’я (55%); 
– наслідування прикладу знайомих або роди-

чів (5%); 
– приналежність до прихильників здорового 

способу життя (28%). 
Причинами недостатнього попиту на органіч-

ну продукцію в Україні є:
– недовіра споживачів до виробників (45%); 
– недостатня інформативність упаковки (35%);
– висока вартість (71%); 
– відсутність органічної продукції у традицій-

них торговельних мережах (75%); 
– вузький асортимент продукції (60%); 
– відсутність державної популяризації даного 

виду продукції (43%).
Значною мірою формування попиту на органіч-

ну продукція, крім змін у системі суспільних чи еко-
логічних цінностей, є зростання купівельної спро-
можності споживачів, тобто попит залежатиме від 
рівня зростання заможності українського суспіль-
ства та зростаючої екологічної свідомості українців. 

У результаті дослідження виявлено, що 98% 
респондентів вважають, що купували і вживали 
органічну продукцію. Проте більше 20% респон-
дентів асоціюють органічну продукцію з натураль-
ною і майже така сама кількість – із продукцією 
без ГМО, що не відповідає за сутністю органічній. 
Тому виникає необхідність у посиленні роботи 
щодо поінформо-ваності споживачів стосовно того, 
яка саме продукція належить до органічної. 

Органічність і натуральність – не ідентичні 
поняття. Базуючись на вимогах українського за-
конодавства, можна порівняти «звичайну», «на-
туральну» та «органічну» продукцію (табл. 1).

Про незначну обізнаність стосовно органічнос-
ті продукції свідчить і те, що більшість респон-
дентів не знається на маркуванні, яке викорис-
товується для позначення органічної продукції. 
Лише 25% респондентів змогли правильно іден-
тифікувати маркування органічної продукції. 

З серпня 2019 року набув чинності закон  
№ 2496-VIII «Про основні принципи та вимоги до 
органічного виробництва, обігу та маркування орга-
нічної продукції» [9]. Відповідно до закону почнуть 
діяти нові правила роботи ринку органічної продук-

ції і стосуватися вони будуть не тільки виробництва 
сільськогосподарської продукції, а й іних товарів, 
таких приміром як одяг чи косметика. 

На етикетці органічної продукції має 
обов’язково бути розміщений спеціальний лого-
тип (затверджений наказом Мінагрополітики 
від 22.02.2019 № 67 «Про затвердження дер-
жавного логотипа для органічної продукції»). 
Логотип складається з графічного зображення 
двох кругів, які перетинаються, утворюючи фі-
гуру у вигляді листка рослини, а також надпису  
«Органічний продукт» (рис. 3). 

 
рис. 3. Державний логотип органічної продукції

Заборонено використовувати на етикетках про-
дукції назви: «органічний», «біодинамічний», «біоло-
гічний», «екологічний», «органік» та будь-яких одно-
кореневих похідних від цих слів з префіксами «біо-», 
«еко-» тощо будь-якими мовами. Це дасть змогу зви-
чайному споживачеві розібратися у цих тонкощах 
і купувати дійсно органічну продукцію [10].

Для подолання можливих причин невдач на 
внутрішньому ринку України в органічному вироб-
ництві потрібно максимально вдало використовува-
ти засоби маркетингової комунікації. Серед них:

– реклама – найдієвіший засіб і є найширше ви-
користовуваним при впливі на споживачів у про-
цесах маркетингових комунікацій. Даний засіб 
маркетингової комунікації повинен створювати 
і підтримувати високий рівень популярності то-
варів, підвищувати імідж органічних підприємств 
та його продукції, підтримувати належну увагу 
та зацікавленість споживачів, їхнього бажання ді-
яти з метою придбання органічної продукції; 

– пропаганда – організація громадської дум-
ки, яка сприяє успішному функціонуванню під-

Таблиця 1
Вимоги до продукції Органічна натуральна звичайна

Виробництво
Використання штучних барвників, 
ароматизаторів, консервантів ні ні так

Використання штучних добрив ні так так
Використання пестицидів, 
гербицидів, фунгіцидів ні так так

Наявність генетично 
модифікованих складових ні так так

Спеціальні вимоги до ґрунтів так ні ні
Транспортування

Спеціальні умови транспортування так ні ні
Маркування та спеціальні вимоги 
до виробника так ні ні

Джерело: [8]
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приємства, досягненню ним поставлених цілей. 
Цілями пропаганди є поліпшення престижу і ре-
путації підприємства, формування і підвищення 
зацікавленості споживачів у його товарах чи по-
слугах, переконання споживачів у тому, що ді-
яльність підприємства націлена на вирішення 
їхніх проблем, поширення комерційно важливих 
даних через засоби масової інформації;

– стимулювання збуту – це використання ко-
роткотермінових заходів, розрахованих на швидке 
реагування ринку у відповідь на пропонування під-
приємством своєї продукції. По суті, це пряме заохо-
чення споживачів придбати продукти чи послуги 
підприємства, а сфери торгівлі – включити ці това-
ри до свого асортименту для наступного їх продажу;

– прямий маркетинг – для надання комер-
ційно важливої інформації про товари чи послу-
ги безпосередньо цільовим споживачам з метою 
здійснення продажу.

Висновки і пропозиції. В першу чер-
гу, ефективне виробництво органічної про-
дукції в Україні має базуватись на системних 
і об’єктивних маркетингових дослідженнях. Це 
дасть змогу узагальнити дані щодо поведінки, 
потреб, відносин, мотивацій і т.д. окремих осіб 
і організацій в контексті їхньої економічної, по-
літичної, суспільної та побутової діяльності. Із 
всіх відомих маркетингових засобів у органічно-
му виробництві слід застосовувати лише ті, що 
забезпечать передумови успішного розвитку ор-
ганічного виробництва в Україні та задоволення 
запитів споживачів на якісну і безпечну продук-
цію. Для збільшення попиту на органічну про-
дукцію на внутрішньому ринку необхідно більш 
агресивно впроваджувати ефективну маркетин-
гову політику, стимулювати його розвиток та ор-
ганізовувати органічне виробництво відповідно 
до всіх міжнародних вимог і стандартів.
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