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ВСТУП 

Актуальність теми.Аналіз становлення та розвитку досліджень охорони 

навколишнього середовища як економічної проблеми показав, що поряд з 

розробленими питаннями економічної теорії, методології дослідження і 

аналізу проблем навколишнього середовища необхідно розвивати нові 

напрямки: економіко екологічна оцінка тенденцій і закономірностей 

розвитку господарства і природоохоронної діяльності; питання економіко-

екологічного регулювання на основі врахування соціальних факторів; 

розробка і впровадження нових засобів і механізмів природоохоронного 

регулювання з метою економічної ефективності і зацікавленості в 

природоохоронній діяльності; економіко-екологічну експертизу 

господарських проектів; розробка механізму зниження витрат на 

природоохоронні заходи шляхом запровадження принципів вільного ринку 

(платежі за забруднення, екологічне страхування та акціонування і т. д.); 

економіко-екологічна оцінка розробки і впровадження стандартів на 

екологічно чисту продукцію, вироби технології; формування законодавчих і 

виконавчих органів в системі управління природокористуванням. 

Як інструменти, які допоможуть реалізувати поставлені завдання: 

екологічний менеджмент, екологічний аудит, система екологічного 

страхування, а також екологічний маркетинг. Екологічний маркетинг слід 

розглядати як комплексну діяльність в сфері природокористування та 

забезпечення екологічної безпеки, спрямовану на виявлення, прогнозування 

та формування споживчих запитів, на просування природних ресурсів, 

товарів і послуг екологічного призначення від виробника до споживача 

Без екологічного маркетингу сьогодні не обійдеться жодна фірма бажає 

розширити свій сегмент ринку і збільшити прибуток. Слід зазначити, що 

зростання споживання і нестримний випуск товарів негативно позначається 

на екології не тільки промислово розвинених регіонів, але і територій де вони 

споживаються. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дипломного проекту є вивчення 

концептуальних основ екологічного маркетингу в сільському господарстві 

Основні завдання дослідження обумовлені поставленою метою і 

включають: 

1) вивчення теоретичних основ екологічного маркетингу і його ролі в 

розвитку сектора природокористування; 

2) дослідження стану сільського господарства з позиції еколого-

безпечного використання; 

3) розробка рекомендації щодо розвитку екологічного маркетингу в 

сільському господарстві. 

об'єктом исследования є процес впровадження екологічного 

маркетингу на сільськогосподарських підприємствах України. 

предметом дослідження обрані теоретичні, методичні та практичні 

аспекти екологічного маркетингу в сільському господарстві. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою 

досліджень стали теоретичні положення про управління природоохоронною 

діяльністю, функціонуванні ринкових механізмів і інструментів в 

природоохоронній діяльності. 

Інформаційною базою дипломного проекту є теоретичні та методичні 

розробки вчених і практиків у галузі екологічного менеджменту; законодавчі 

акти. А також дані спеціальної періодичної літератури. 

Наукова новизна результатів дослідження складається в розробці 

рекомендації щодо вдосконалення екологічного маркетингу в галузі 

сільського господарства, метою підвищення «якості життя», підвищення 

екологічної безпеки.  

- акумуляцію і мобілізацію на цілі природокористування тимчасово 

вільних (при їх наявності) грошових коштів суб'єктів природокористування; 

- залучення на ці цілі тимчасово вільних коштів інших суб'єктів 

господарювання, зацікавлених вкладати кошти в екологічний банк; 
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ВИСНОВКИ  

 

Аналіз становлення та розвитку досліджень охорони навколишнього 

середовища як економічної проблеми показав, що поряд з розробленими 

питаннями економічної теорії, методології дослідження і аналізу проблем 

навколишнього середовища назріла необхідність подальшого розвитку 

досліджень переважно за такими основними напрямками: 

1) економіко-екологічна оцінка тенденцій і закономірностей розвитку 

господарства і природоохоронної діяльності; 

2) економіко-екологічні принципи формування та оцінки ефективності 

функціонування природоохоронного комплексу; 

3) розширення сфери економіко-екологічного регулювання на основі 

врахування соціальних факторів; 

4) розробка і впровадження нових засобів і механізмів 

природоохоронного регулювання - економічної ефективності і зацікавленості 

в природоохоронній діяльності, економіко-екологічну експертизу 

господарських проектів; 

5) розробка механізму зниження витрат на природоохоронні заходи 

шляхом запровадження принципів вільного ринку (платежі за забруднення, 

екологічне страхування та акціонування і т. Д.); 

6) економіко-екологічна оцінка розробки і впровадження стандартів на 

екологічно чисту продукцію, вироби технології; 

7) формування законодавчих і виконавчих органів в системі управління 

природокористуванням.  

Допомогти в цьому може система інституційних елементів, таких як: 

екологічний менеджмент, екологічний аудит, система цільових екологічних 

бюджетів, система екологічного страхування, а також екологічний 

маркетинг, як комплексна діяльність певної сукупності організаційних і 

спеціалізованих структур сфері природокористування та забезпечення 

екологічної безпеки, направлення на виявлення , прогнозування і формування 
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споживчих запитів, на просування природних ресурсів, товарів і послуг 

економічного призначення від виробника до споживача 

Радикальна економічна реформа, яка відбувається в нашій країні, 

формування ринкової економіки зумовили істотне зміна ролі маркетингу. Від 

виникнення і до сьогоднішнього розуміння маркетинг значно розширив 

область свого застосування. На сьогоднішній день він притаманний 

практично всім областям людської життєдіяльності. Але хоч би якою була 

сфера застосування маркетингу, будь-то споживчий маркетинг, або 

міжнародний маркетинг і т.д., в ньому завжди буде присутній екологічний 

маркетинг. 

Без екологічного маркетингу сьогодні не обійдеться жодна фірма бажає 

розширити свій сегмент ринку і збільшити прибуток. Слід зазначити, що 

зростання споживання і нестримний випуск товарів негативно позначається 

на екології не тільки промислово розвинених регіонів, але і територій де вони 

споживаються. 

Потенційний споживач став дуже перебірливий при купівлі товару 

(послуги). Якщо раніше його цікавила ціна, то сьогодні він в першу чергу 

поцікавиться якістю продукції, з якої сировини проведений товар, тобто 

екологічною безпекою товару, як для себе, так і для навколишнього 

середовища. 

В принципі існує повна аналогія між концепцією екології природи і 

концепцією маркетингу - це екологія маркетингу. В основі обох аналогій 

лежить один і той же принцип стійкої рівноваги елементів природи або 

маркетингу з існуючим оточенням. Необгрунтоване втручання людини в 

природні цикли викликає негативні наслідки, призводить до економічних 

збиткам, що наноситься споживачем природних благ. У маркетингу 

недооблік екологічних факторів загрожує великими втратами при реалізації 

товару. 

Тому підприємства, незалежно від виду діяльності повинна 

використовувати такий інструмент як екологічний маркетинг. 
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Екологічний маркетинг повинен бути спрямований в майбутнє. 

Природоохоронний рух має виступати за уточнення цілей маркетингу. 

Повинен бути не просто максимальний нестримне зростання споживання, що 

веде до деградації природного середовища, а розширення вибору і 

підвищення якості життя, яке характеризується не тільки достатком 

високоякісних товарів, а й збереженням навколишнього природного 

середовища. Підприємство має виробляти стратегію вирішення екологічних 

проблем. Маркетинг може стимулювати створення нових більш екологічних 

технологій, використання нових матеріалів і нетрадиційних ресурсів, 

обмеженість збуту продукції, пошук нових ідей та впровадження 

нововведень для вирішення не тільки економічних, але й екологічних 

проблем. 

У дипломному проекті розглянуті питання впровадження і розвитку 

екологічного маркетингу в сільському господарстві.  

Очевидна перспективність проведення екологічного маркетингу в 

галузі сільського господарства. Розвиток біотехнологій дозволить значно 

підвищує врожайність фруктів і овочів не на шкоду смаковим і корисним 

якостям, але зі значним зниженням витратної частини у вигляді добрив і 

палива, а також зниження втрат врожаю через хвороби і шкідників. 

Друге перспективний напрямок це органічне землеробство, для 

реалізації якого Україна має в своєму розпорядженні необмеженими 

можливостями. Уже є позитивний досвід Кримських господарств, 

підприємств Західної України по веденню органічного землеробства, 

вирощування екологічної продукції, фруктів і овочів. При цьому 

спостерігається величезна зацікавленість зарубіжних інвесторів. Так як на 

Заході цей напрямок дуже популярно, але вони не мають у своєму 

розпорядженні таким потенціалом земельних ресурсів, як Україна. 

У розвитку екологічного маркетингу в сільському господарстві, 

екологічного сільського господарства, є багато ентузіастів, але на жаль, цього 

недостатньо для його розвитку. Необхідні інвестиції в сільське господарство, 
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державна підтримка у вигляді пільг і дотацій. А також розроблена 

нормативна законодавча база з ліцензування, патентування, сертифікації та 

стандартизації цього виду діяльності. 
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