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Екологізація економічної діяльності, у тому числі й на міжнародному 

рівні, має узгоджуватися з правилами Світової організації торгівлі (COT). З 

2012р. продукція буде сертифікуватися з використанням екологічного 

компонента – така одна з директив Єврокомісії. Європа буде чітко 

відслідковувати де зроблені продукт і який рівень екологічної безпеки 

підприємства, на якому він вироблений.  

  До  найважливіших  інструментів, за допомогою яких можливо 

забезпечувати екологізацію виробництва та міжнародної торгівлі, належать: 

• впровадження екологічних стандартів в процесі виробництва; 

• екологічна сертифікація продукції;  

• санкції за екологічні правопорушення; 

• міжнародні економічні угоди; 

• інформатизація усіх сфер виробництва та споживання [3, 4].  

Як стверджує Ф. Котлер, одним із завдань маркетингу є напрацювання 

нових механізмів просування екологічних товарів, задоволення потреб 

споживачів у нових, екологічно орієнтованих способах життя, розроблення 

еколого-економічних механізмів обгрунтування виробництва та реалізація 

екологічно безпечної продукції [1]. 

Зміна тенденцій у виробництві та споживанні призвели до 

виникнення соціально-орієнтованого (соціально-етичного) маркетингу, де 

інтереси захисту довкілля, прибуток організації, задоволення потреб 

споживачів (турбота держави про здоров'я населення) та гармонійне 

функціонування економічних заходів узгоджуються з екологічними реаліями. 

Такий комплекс і зумовив появу екологічного маркування та розуміння 

економічного зиску від його запровадження (рис. 1). 

 



 

Рисунок 1 – Значення екологічного маркування у безпреривному 

поліпшенні якості продукції. 

 

Щорічний продаж екологічних продуктів до 2010 року може сягнути 

100 млрд. дол. США. Хоча ціна на екологічно безпечну продукцію 

підвищилася на 10-50%, попит на неї постійно зростає як у заможних 

країнах, так і тепер в Україні. У споживачів підвищується цікавість до 

"зелених" товарів, і вони часто готові платити за них більшу (на 50-100%) ціну. 

Об'єднавчі процеси з упровадження екологічного маркування мали за 

мету створення Глобальної Мережі Екологічного Маркування (Global 
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Ecolabelling Network (CEN). В Україні впроваджується знак "Екологічно чисто 

та безпечно", що офіційно представляє нашу державу в CEN.  

Економічну цінність екологічно маркованої продукції визначають дві 

групи чинників: споживча та неспоживча цінність [2]. Зазначені економічні 

зиски своєю чергою враховують такі види ефектів: 

• зменшення енергоспоживання побутовими приладами; 

• відкладені (майбутні) ефекти (збереження та/або раціональне 

використання сировини для тари й упакування; мінімізація побутових 

відходів);  

• збереження якості грунтів, де здійснюється вирощування 

сільськогосподарських культур за рахунок органічного (біологічного) 

землеробства;  

• зиски від безпосередньої реалізації продукції; 

• зиски від непрямого використання, включно з екологічними функціями 

товару (здоров'я людей; переробка тари чи упакування, а відтак 

зменшення відходів і можливе отримання додаткового доходу;  

Неспоживча цінність (non-use value) як умовна економічна оцінка 

екологічних і соціальних функцій та наслідків екологічно маркованої 

продукції виступає у вигляді:  

• збереження озонового шару;  

• переходу сільськогосподарського виробництва на органічний спосіб 

вирощування рослин;  

• гуманного ставлення до тварин, що підтверджується маркуванням "не 

тестовано на тваринах", та ін. 

Поруч із позитивними тенденціями з впровадженням екологічного 

маркування на практиці можливі і потенційні проблеми: 

• подовження терміну окупності товарів внаслідок зростання їхніх цін; 

• зростання собівартості продукції у порівняні з конкурентами; 

• зниження окремих характеристик продукції внаслідок відмови від додатків 

(стабілізатори, згущувачі тощо).  



Гармонізоване на міжнародному рівні екологічне маркування дає 

можливість конкурувати на експортних ринках, оскільки єдині технічні 

характеристики можна запропонувати споживачам експортної продукції у 

будь-якій країні. У даному разі екологічне маркування є завершальною ланкою 

з підтвердження відповідності (екологічної сертифікації) та перевірки на 

можливість такого маркування як за міжнародними стандартами, так і за 

національними вимогами. 

Таким чином, екологічне маркування: 

• поліпшує імідж підприємства; 

• стимулює збут екологічної продукції;              

• дає можливість видокремити свою продукцію та надати їй переваг 

порівняно до конкурентів; 

• сприяє економії коштів завдяки збереженню ресурсів та зменшенню 

кількості відходів, отриманню необхідних дозволів, ліцензій, кредитів, 

вивченню та формуванню попиту на екологічно безпечну продукцію, 

технології чи послуги; 

• спонукає до процедур добровільної стандартизації та сертифікації якості 

продукції перед затвердженням екологічного маркування. 

 

 

Бібліографічний список: 

 

1. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать и удержать рьнок 

/ Пер. с англ. – М.: ООО "Издательство ACT", 2000.  

2. Скрипчук П. М. Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання 

екологічно чистої продукції // Економіка України. – 2006. – № 3. – С. 55-63. 

3. Ситкевич І. М., Ковалишин В. Р.Екологізація торгівлі: погляд крізь призму 

екологічної політики//Регіональна економіка. – 2005. – №2. – С. 172-177. 

4.  Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник для післядипломної 

освіти. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. –  383 с.  


