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СПОЖИВЧА КУЛЬТУРА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИБОРУ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ

Вступ. Сучасні стратегії, що стосуються здорового харчування, проблем зі здоров’ям та 
зайвою вагою передбачають необхідність для споживача мати доступ до чіткої, послідовної та 
доведеної інформації про харчовий продукт [2, 4, 6 ]. На жаль, більшість споживачів в Україні 
не звертає уваги на маркування харчових продуктів. Мета даного дослідження -  встановити 
причини, згідно яких споживач не звертає уваги на маркування, та акцентувати увагу 
споживача на правильному та відповідальному виборі харчових продуктів.

Матеріали та методи. На основі попередніх досліджень, виконаних в рамках 
Міжнародного проекту «Дослідження маркування харчових продуктів в державах 
Чорноморського регіону (NUTRILAB)» 7-ї рамкової програми ЄС, було виділено основні 
причини, згідно яких споживач не звертає увагу на маркування (етикетку) харчового продукту
[3, 7].

Проведено соціологічне опитування, на основі якого респонденти вибрали одну із 
вказаних причин як основну. Всього в опитуванні взяли участь 420 осіб, жителів м. Києва та 
Київської області. Розподіл респондентів репрезентабельно представляє населення вказаних 
регіонів за віком та статтю (табл. 1), та в значній степені за рівнем освіти, місячним доходом, 
місцем проживання. Структура населення Києва та Київської області взята зі статистичних 
даних за 2014 рік.

Таблиця 1 - План опитування
Стать

Вік Всього опитано Чоловіча Жіноча
60-80 92 35 57
40-60 142 65 77
25-40 107 53 54
15-25 79 41 38
Усього 420 194 226

Результати та обговорення. Основні причини, згідно яких споживач не враховує 
інформація на маркуванні (етикетці) харчового продукту :

1. Я завжди купую продукти одних і тих же брендів; я виходжу зі своїх звичок і 
попереднього позитивного досвіду; я не вважаю, що потрібно кожного разу читати 
інформацію на етикетках.
2. Я вважаю, що мій вибір здоровий (корисний для здоров'я), тому не читаю етикеток.
3. Я занадто зайнятий, щоб читати етикетки.
4. У мене немає проблем із здоров'ям.
5. Надто багато інформації на етикетках. Її складно зрозуміти.
6 . Рішення купити визначається тільки ціною продукту.
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7. Я знаю, що куплений мною продукт може бути шкідливий для здоров'я, але я купую, 
тому що він мені подобається.

8 . Я вважаю, що інформація на етикетках не має користі.
Результати соціологічного опитування. 
На рисунку 1 представлені розподіл 

факторів, згідно яких споживачі приймають 
рішення придбати харчовий продукт.

Значна кількість респондентів, вибираючи 
продути, звертають увагу на фактори, які не 
завжди характеризують його вплив на здоров’я. 
Це - ціна (49 %), дизайн упаковки (19 %), бренд 
(14 %). Лише 18 % респондентів звертають 
увагу на харчову цінність продукту та інші 
показники, що характеризують його якість та 
користь для здоров’я.

Слід звернути увагу, що на таку негативну 
тенденцію впливає рівень доходів населення. 
Згідно результатів опитування, лише 24 % 
респондентів мають щомісячний заробіток 
понад 250-500 євро, 40 % - від 100 до 250 євро, 
а 36 % - менше 100 євро.

Враховуючи кризовий стан української економіки та низьку купівельну спроможність 
населення, складно робити конкретні рекомендації щодо культури та відповідальності вибору 
харчового продукту, проте слід звернути увагу на те, що дизайн упаковки не може бути 
показником якості та безпечності харчового продукту. В меншій мірі, але це стосується ціни 
та бренду.

Респонденти також вказали причини, згідно яких вони не завжди читають інформацію на 
маркуванні (етикетці) харчового продукту (таблиця 2 ).

Рисунок 1 -  Розподіл факторів, згідно 
яких споживач приймає рішення про 

придбання харчового продукту

Таблиця 2
Причина, згідно яких споживачі не читають інформацію на етикетці %

Я завжди купую продукти одних і тих же брендів; я керуюсь своїми 
звичками та попереднім позитивним досвідом; я не вважаю, що потрібно 
кожного разу читати інформацію на етикетках 36,3
Надто багато інформації на етикетках. Її складно зрозуміти 21,3
Рішення придбати визначається лише ціною продукту 17,4
Я дуже зайнятий, щоб читати етикетки 7,5
Я вважаю, що мій вибір здоровий (корисний для здоров'я), тому не читаю 
етикеток 7,4
Я знаю, що придбаний мною продукт може бути шкідливий для здоров'я, але 
я купую, тому що він мені подобається 5,0
У мене немає проблем із здоров'ям 4,2
Я вважаю, що інформація на етикетках не має користі 0,9

Результати свідчать про звичку та довіру споживача до певного бренду, торгової марки. 
Враховуючи намагання виробників (особливо підприємств великої потужності) мати перевагу 
на ринку, намагання підтримувати достатню якість продукту, довіра споживача не бренду не 
є шкідливим фактором. Проте, враховуючи зниження купівельної спроможності населення 
останніми роками, навіть великі виробники харчової продукції можуть використовувати такі 
методи зниження її вартості, як зниження маси продукту в упаковці, зниження харчової 
цінності та вмісту деяких поживних елементів. Це вказує на необхідність споживача, не 
дивлячись на впевненість, брати до уваги інформацію на маркуванні. 2 1  % споживачів вказали 
на занадто велику кількість інформації на етикетці. Законодавством України та ЄС 
передбачена раціональна кількість необхідної інформації на маркуванні. Проте, на багатьох
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продуктах інформація надана багатьма мовами, з графічними та рекламними елементами. 
Основна ж, регламентована законодавством інформація вказана дрібними шрифтом, часто 
потрібно витратити час, щоб знайти інформацію українською мовою. На нашу думку, в 
технічних регламентах щодо маркування потрібно обмежити кількість мовних варіантів 
представлення обов’язкової інформації, наприклад, раціональним буде представлення 
інформації українською мовою та на вибір виробника -  англійською або російською.

Звернемо увагу, що часто обов’язкова інформація на етикетці розміщується в довільному 
порядку. Споживачу незручно кожного разу шукати, де саме цього разу розміщена потрібна 
інформація. Тому, на нашу думку, інформація на етикетці має бути представлена в певному, 
постійному порядку, наприклад, як це описано в технічних регламентах України або ЄС [4]. 
Частина споживачів, вибираючи продукт, звертає увагу лише на його ціну і не цікавиться 
інформацією на маркуванні. Не дивлячись на низьку купівельну спроможність населення, 
потрібно підвищувати культуру та відповідальність споживчого вибору продукту.

Звернемо увагу на такі відповіді, як «У мене немає проблем із здоров'ям», «Я дуже 
зайнятий, щоб читати етикетки», «Я вважаю, що мій вибір корисний для здоров'я, тому не 
читаю етикеток», на які відповіли близько 20 % респондентів. Такий результат свідчить про 
шкідливу самовпевненість частини споживачів у власному виборі, і є наслідком низької 
споживчої культури.

Підвищення споживчої культури можливе за сприяння засобів масової інформації та 
масового залучення до роз’яснювальної роботи спеціалістів в галузі харчування та здоров’я. 
Позитивним є факт, що лише менше відсотка респондентів вважають інформацію на етикетках 
непотрібною.

Висновок. Низька купівельна спроможність населення України, недостатня 
поінформованість населення щодо здорового споживчого вибору, занадто велика кількість 
інформації на етикетці, а також необґрунтована самовпевненість частини населення у 
власному виборі знижують споживчу культуру населення, підвищують ризик до захворювань, 
пов’язаних з неякісним харчуванням. Основний шлях для удосконалення культури здорового 
вибору харчових продуктів -  тісна співпраця між науковцями, фахівцями в галузі харчування 
та охорони здоров’я та засобами масової інформації.
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