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Органические инициативы Полтавщины
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Формирование Инициативы "ОрганикПродуктПолтавщины" 

12.03.2014

• Объединение в одну сеть различных заинтересованных
участников органического сектора Полтавской области –
фермеров, производителей, торговых посредников и т.д.
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«Органик Инициатива Полтавщины»

Органическая
продукция

Потребление
органической продукции

Органические яйца

Органические крупы

Органическая рыба

(Органические дикоросы)
(Органический мед)

(Органические ягоды)
(Органические фрукты)

Органические
точки продаж

Продвижение (Выставки & Мероприятия) 

Повышение потенциала
заинтересованных

предприятий (рыночно-
ориентированное)

A

B
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A B C= Фонд «Инициатива» = ОО «Аграрная наука и практика» = ОО «Клуб натурального
земледелия”

E

E = Полтавская областная администрация
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Популяризация органического производства
среди сельскохозяйственных производителей

Unternehmenspräsentation 201212.03.2014

Информирование сельскохозяйственных производителей о
возможностях перехода на органическое производство – семинары, 
круглые столы, стади туры (в том числе специализированные
тренинги по направлениям – выращивание зерновых, ягод, молочное
производство и т.д.) 
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Поддержка в продвижении органической
продукции

Unternehmenspräsentation 201212.03.2014

Повышение осведомленности населения, работа с общественностью
и формирование сознания у потребителей (участие в выставках, 
пресс-туры, велотуры, промо-акции и т.д.)
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Содействие созданию кластера
«Натурпродукт Полтавщины»

Unternehmenspräsentation 201212.03.2014

• Объединение разрозненных сборщиков дикоросов и
лекарственных трав с целью совместного продвижения
органической продукции.

Unternehmenspräsentation 201212.03.2014 Unternehmenspräsentation 201212.03.2014
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Результаты качественного
исследования потребителей
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1. Люди молодого та середнього віку (25-45 р.), які
проживають у містах,  освічені, з дітьми чи без дітей, та
належать до середнього чи вище середнього класу, з
високим рівнем самосвідомості та відповідальності, 
приділяють багато уваги здоровому способу життя. 
Цікавляться світовими тенденціями. Спілкуються в
соціальних мережах. В більшості випадків рішення стосовно
вибору тих чи інших товарів приймається спільно, або
жінкою. Дружини забезпечених людей можуть не працювати, 
але займатись собою та сім`єю.

ЦІЛЬОВА ГРУПА СПОЖИВАЧІВ
ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

2. Жителі міст старшого віку (55+ р.), освічені, відкриті
до нових тенденцій, та належать до середнього та вище
середнього класу.
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Рис. 1 Структура відповідей на питання №1

Питання І. Чи чули Ви коли‐небудь про органічні продукти:
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Питання ІІ.  Органічна продукція має декілька переваг.  Будь‐ласка виберіть за
рангом ті переваги (одну, дві чи три), що є найбільш важливими з Вашої точки
зору? Які для вас не є значимими (одна чи дві).
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Питання ІІ.  Органічна продукція має декілька переваг.  Будь‐ласка виберіть за
рангом ті переваги (одну, дві чи три), що є найбільш важливими з Вашої точки
зору? Які для вас не є значимими (одна чи дві).
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Питання ІІ.  Органічна продукція має декілька переваг.  Будь‐ласка виберіть за
рангом ті переваги (одну, дві чи три), що є найбільш важливими з Вашої точки
зору? Які для вас не є значимими (одна чи дві).
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Питання ІІІ. Де саме Ви б бажали купувати органічну продукцію?

Рис. 3 Структура відповідей на питання№3
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Питання ІV. Які саме органічні продукти Ви б бажали купувати:?

Таблиця 4. Результати опитування по питанню№4

Рис. 4 Структура відповідей на питання№4
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Питання V. Чи готові Ви сплачувати більше за органічну продукцію, і на скільки більше?

Таблиця 5. Результати опитування по питанню№5

Рис. 5 Структура відповідей на питання№5


