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Екологічний маркетинг (зелений маркетинг) – це один із видів 

маркетингу, що відповідає за експлуатацію товарів, його виробництво, 

продаж та збут на створення та вдоволення екологічного орієнтованого 

попиту з метою отримання прибутку та збереження навколишнього 

природного середовища та фізичного стану, тобто здоров’я людини. 

В останні роки стан нашої планети погіршився через поступове 

зростання населення. Знищення екологічних систем пов’язане із способом 

життя та поведінкою споживачів, а саме надмірне і нераціональне 

споживання та використання ресурсів нашої планети.  

Тому суспільство почало розвивати концепцію «зеленого 

маркетингу»  

До основних маркетингових сторін у сфері охорони довкілля можна 

віднести: створення фондів для допомоги екологічних заходів; формування 

пропозиції на більш якісні та новітні очисні технології на основі висновків 

екологічних перевірок; екологічний вплив на діяльність компаній; 

створення нових оголошень, афіш, реклами тощо; планування екологічно 

безпечного асортименту, збуту і торговельних операцій; залучення до 

екологічного ринку іноземних інвесторів; здійснення діяльності, що 

пов’язана із збереженням та вибором екологічно безпечного 

товаропросування; освоєння попиту на екологічно безпечну продукцію, 

екологічне ціноутворення. 
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На нашу думку, метою екологічного маркетингу є пошук та 

формування потреби людини в екологічно безпечній продукції, а також 

сукупність заходів, спрямованих на підвищення інтенсивності праці для 

умов її збуту за найменших впливів під час її створення та використання на 

довкілля та стан здоров’я людини, які не становлять загрози для 

правильного функціонування наших екосистем та біосфери в загальному. 

Екологічний (зелений) маркетинг відрізняється від всіх інших видів 

маркетингу, тому що він більше спрямований на співпрацю, а не звичну 

конкуренцію, тобто він змінює свою підприємницьку культуру. Є ще деякі 

відмінності такі, як позачергове зосередження на проблемах 

навколишнього природного середовища, застосування проактивної 

(відповідальність людини за власне життя) стратегії поводження з 

відходами та зосередження на довгострокових наслідках. 

Таким чином, екологічний маркетинг повинен практикуватися на 

всіх підприємствах, заради безпеки нашої екології та якісної продукції для 

споживання. 
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