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Постановка проблеми. Екологічність товарів/послуг є значним критерієм під час 

здійснення купівлі. Споживач хоче отримати не лише якісний продукт, але й такий, що буде 

безпечним для нього, для оточуючих та для довкілля в цілому, зокрема через підвищення 

загальної проінформованості в суспільства про шкідливий вплив на здоров’я та навколишнє 

середовище. Тому екологічні аналоги продукції тепер доступні практично у всіх сферах. 

Екологічний брендинг ставить за свою мету зробити еко-продукцію привабливою та 

бажаною, довести її користь та ефективність. Створення еко-бренду є достатньо складним 

процесом, під час якого велику увагу приділяють саме вазі та правдивості екологічної 

складової продукції. 

Метою дослідження є створення універсальної моделі екологічно спрямованого 

бренду з урахуванням його особливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми екологічного маркетингу 

широко досліджували такі відомі вчені як Т. Кіннер, Н. Мендельсон, Ш. Хоровітц, Дж. 

Оттман, Т. Фрідман, М. Полонскі. 

Серед українских науковців увагу екологічному маркетингу та брендингу в своїх 

роботах приділяли С. Ілляшенко, А.Вічевич, О.Прокопенко. 

Проте залишається не достатньо розглянутим процес створення еко-бренду. В 

практичній діяльності, в основному, використовують класичні моделі, лише з незначним 

відхилення на екологічність. 

Виклад основного матеріалу. Екологічний брендинг (екобрендинг) є діяльністю, у 

процесі якої відбувається створення та втілення екологічно спрямованого бренду на ринок 
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за допомогою специфічних маркетингових інструментів, управління технологією 

просування і рекламною підтримкою бренду, акцентуючи увагу споживача на екологічних 

властивостях товару, основою яких є формування у покупця сприятливого іміджу 

рекламованої торгової марки товару, компанії і виділення її серед інших фірм як виробника 

органічних товарів.
1
 

Екологічний бренд – це комбінація екологічних характеристик компанії, що мають на 

меті створення додаткової цінності в очах споживача та викликають певні емоції. 

Екологічна спрямованість бренду на сьогоднішній день – це тенденція, в основі якої лежить 

два, в деякій мірі взаємовиключних, параграфа: благодійна діяльність зі збереження 

навколишнього середовища та отримання вигоди. 

Благодійність, як безумовна частина еко-концепцій, полягає в бережливому, 

правильному ставленні до природи. Тобто це абсолютно добровільний внесок (але не 

пожертва), покликаний: 

А) зупинити негативний вплив; 

Б) надати допомогу тим, кому вона необхідна; 

В) змінити екологічну (іноді соціальну) ситуацію в кращу сторону. 

Дані пункти доповнюють один одного залежно від екологічної мети. З іншої сторони, 

неможливо виключити і матеріальну вигоду від такої діяльності. Тобто, основний мотив 

правильного формування іміджу екологічної продукції – це рівновага її «матеріальної» та 

«благодійної» частини. Розглянемо варіанти їх взаємодії: 

 Рівновага – золота середина, увага приділяється рівнозначно, на основі екологічних 

переваг будується матеріальна вигода. Збільшення/зменшення однієї з них призводить до 

аналогічної реакції іншої. Адекватне сприйняття допомоги навколишньому середовищу 

забезпечує раціональне створення додаткової вартості; 

 Зосередження на матеріальній стороні. В довгостроковому періоді може призвести 

до погіршення іміджу продукції/компанії, особливо, якщо на її екологічності зроблено 

акцент при позиціонуванні. В даному випадку має місце таке поняття як «псевдо-

екологічність», а діяльність такої компанії не можна назвати відповідною екологічним 

вимогам. 

 Зосередження на екологічній стороні. Зустрічається не часто, в основному його 

можуть використовувати соціальні організації для тимчасових проектів. Один з 

найочевидніших наслідків – неефективне ведення підприємницької діяльності. 

На даний момент, не існує універсальної формули визначення корисності екологічної 

діяльності через велике різноманіття компаній та форм впливу на навколишнє середовище, 

тому така оцінка завжди носитиме суб’єктивний характер. Проте можливо в 

індивідуальному порядку виділити показники, на які потрібно орієнтуватись: рівень 

шкідливого впливу, якість процесів, направлених на збереження довкілля, 

матеріалоємність, продуктивність, термін експлуатації, можливість утилізації тощо, та 

узгодити їх згідно важливості та впливу. 

Створення еко-бренду – це процес, що спрямований на здобуття конкурентних 

переваг, впізнаваності продукції, надання додаткової вартості з огляду на екологічні 

характеристики.  

Тому модель екологічно спрямованого бренду повинна включати як традиційні етапи 

(створення концепції), так і унікальні (формування психологічної прихильності на основі 

дбайливого ставлення до навколишнього середовища) (табл.1). 

 

 

 

                                                      
1
 Махнуша, С.М., Косолап Н.Є. (2011). Маркетинг інновацій та екологічний брендинг: аналіз зв’язку. 

Маркетинг і менеджмент інновацій, 1, 36-44. 
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Таблиця 1. 

Модель побудови екологічно спрямованого бренду 

 
 

Для початку розглянемо звичний етап створення концепції бренду. 

Розуміння конкурентних переваг та особливостей продукту. Ще 10 років тому 

екологічність сама по собі могла стати особливою характеристикою продукції, основною 

спонукальною силою до здійснення купівлі. Проте у період з 2005 по 2013 рік вартість 

вироблених екологічних товарів та послуг у Європейському Союзі зросла на 272 млн. євро. 

або ж на 61%. В середньому, приріст склав 34 млн.євро щорічно (7,2%) (рис.1). 

 

 
Рис.1. Виробництво екологічних товарів та послуг у Європейському союзі, 

млн.євро.
1
 

 

Тенденція однозначно має позитивний характер, відповідно, підприємство, що бажає 

будувати власний зелений бренд, повинно мати чітке розуміння, що «екологічний» – не 

означає «унікальний». Найкращий вихід – поєднати декілька привабливих характеристик 

                                                      
1
 Production, value added and exports in the environmental goods and services sector. 

<http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_ac_egss2> (2016, липень, 10) 

СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

Етап 1. Розуміння конкурентних переваг та особливостей продукту 

Етап 2. Формування індивідуальності (на основі споживчих мотивів) 

Етап 3. Розробка рекламної ідеї 

Етап 4. Формування іміджу 

ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ СПОЖИВАЧІВ 

(ПСИХОЛОГІЧНА ПРИХИЛЬНІСТЬ) 

Етап 1. Забезпечення відповідності екологічним стандартам 

Етап 2. Формування доступної та зрозумілої сутності екологічної діяльності 

Етап 3. Визначення чіткої приналежності споживача до екологічної діяльності 
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продукції (наприклад, екологічність та доступність, екологічність та високотехнологічність 

тощо), проте не більше трьох. 

Конкурентні переваги – це те, що має стати ключовим моментом ще на етапі розробки 

самої продукції. Бренд лише повинен донести їх до потенційних покупців, створити власну 

нішу на висококонкурентних ринках. 

Формування індивідуальності на основі споживчих мотивів. Залежно від типу 

пропонованої продукції в її основі можуть лежати раціональні та/або емоційні споживчі 

мотиви, від яких в значній мірі залежить купівельна поведінка споживача. Купівля 

звичайного продукту мотивована в основному раціонально (ціна, технічні характеристики), 

тоді як купівля певного бренду часто здійснюється під впливом емоцій (відчуття власної 

особливості, зближення з людьми певного кола тощо). Правильне емоційне сприйняття є 

метою створення будь-якого бренду. Екологічність повинна відображатись як в технічних 

характеристиках, так і візуальних. 

Розробка рекламної ідеї. Від якості ідеї залежить ефективність реклами. В ній чітко 

повинна прослідковуватись креативна сторона, покликана відобразити конкурентні 

переваги та особливість продукції. Реклама повинна відповідати загальній концепції 

бренду, робити її впізнаваною. Сильна ідея привертає увагу споживача, надає продукції 

емоційного забарвлення, її можна використовувати роками. 

Рекламна ідея повинна бути релевантною. Тобто, в даному випадку, ідея реклами 

екологічно спрямованого бренду будується на перевагах для навколишнього середовища та 

емоціях, які отримає від цього споживач. Покупець залучається до вищої мети, що, в свою 

чергу, створює додатковий споживчий мотив. 

Формування іміджу. Імідж необхідно створювати на протязі всього часу існування 

бренду. Це постійний процес, який регулюється та редагується, залежно від оцінки 

споживачів, тенденцій на ринку, ситуацій всередині компанії. Позитивний імідж – мета 

будь-якої компанії. Він визначає прихильність споживачів, формування власної аудиторії 

постійних покупців. 

Імідж екологічного бренду в значні мірі залежить від правдивості. Через зростання 

попиту на еко-товари, зростає і кількість підприємств, що їх пропонують. Проте перевірити 

таку приналежність практично неможливо, тому найбільш ефективний довгостроковий 

імідж для еко-продуктів – це образ виробника, якому довіряють. 

Ці етапи є загальними для створення усіх брендів, так як кожен з них – це сукупність 

конкурентних переваг, вдалого образу, ефективної рекламної кампанії та певного іміджу. 

Екологічно спрямований бренд демонструє власні переваги через дбайливе ставлення до 

довкілля. Прихильність споживачів залежатиме від правильного повідомлення: «Цей бренд 

дбає про навколишнє середовище, отже, купляючи його, ви також залучаєтесь до глобальної 

мети» або «Цей бренд дбає про здоров’я людини та оточуючих, купляючи його, ви також 

покращите власне самопочуття та здоров’я інших». Тому розглянемо наступні етапи 

створення психологічної прихильності, характерні для еко-бренду. 

Забезпечення відповідності екологічним стандартам. Екологічна приналежність 

бренду (продукту) повинна бути підтверджена певними стандартами, зокрема системою 

екологічного менеджменту ISO 14000 
1
. Їхнє впровадження є цілком добровільним, проте, 

окрім підтримання іміджу еко-компанії, основними перевагами використання даної системи 

є зростання вартості основних фондів та покращення системи управління. 

Довготривала довіра споживачів повинна ґрунтуватись на постійному вдосконаленні 

системи виробництва та просування, як таких, що відповідають міжнародним вимогам по 

збереженню навколишнього середовища. Цю інформацію необхідно активно доносити до 

споживача за допомогою засобів масової інформації, забезпечувати відкритий доступ до 

                                                      
1
 ISO 14000 / ISO 14001 Environmental Management Guide. <http://www.iso14000-iso14001-environmental-

management.com> (2016, липень, 10). 
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відповідних даних. Чим більше споживач знає (або ж принаймні в нього складено 

враження) про компанію, тим швидше він обере добре відомий бренд серед аналогів. 

Формування доступної та зрозумілої сутності екологічної діяльності. Продукт чи 

послуга можуть містити справді інноваційну екологічну складову, проте не стануть 

брендом та не матимуть широкого визнання в громадськості, якщо до споживача не 

правильно донесено суть та користь їх використання. 

Необхідно розуміти, що якщо товар позиціонується як продукт масового вжитку, він 

повинен бути доступним для використання пересічним громадянином без яких-небудь 

особливих знань. Це твердження не підходить для товарів промислового призначення та 

товарів, орієнтованих на вузький круг спеціалістів. 

Бренд – це завжди просто та зрозуміло. Коли споживач в супермаркеті обирає між 

декількома знайомими брендами, він автоматично використовує для них певні асоціації 

(«молодіжний», «інноваційний», «яскравий», «підходящий для мене», «статусний» тощо), 

часто підсвідомо. Проте перш за все, ця асоціація повинна бути сформованою. Якщо 

позиціонування неправильне, в кращому випадку асоціацією буде «незрозумілий» або ж «не 

вартий уваги». 

Визначення чіткої приналежності споживача до екологічної діяльності. Екологічна 

діяльність містить елементи благодійності, тому при використанні еко-бренду особливо 

важливо донести до споживача його роль в збереженні довкілля. Цей пункт в деякій мірі 

поєднується з попереднім, так як основна мета – максимальна проінформованість. Спочатку 

– розповідаємо про продукт, далі – про споживача. 

Для кращого практичного розуміння розглянемо модель побудови бренду екологічних 

меблів. 

Створення концепції бренду екологічних меблів: 

Етап 1. Розуміння конкурентних переваг та особливостей продукту. Ринок меблів є 

висококонкурентним, проте екологічна ніша в ньому не є достатньо розвиненою. В 

основному це окремі невеликі серії серед основного асортименту компаній. 

Окрім основної переваги (екологічність) необхідно вибрати одну-дві додаткових: 

особливість дизайну (відображення екологічності/ефектність), цінова доступність для 

широкої аудиторії, гарантійний термін та сервісне обслуговування тощо. 

Етап 2. Формування індивідуальності. На основі обраних конкурентних переваг 

формуємо індивідуальність бренду, те, що буде приваблювати споживача, те, на чому 

будуватиметься основний акцент у всій подальшій діяльності з просування. 

Наприклад, для меблевого бренду формується образ – екологічний продукт з 

лаконічним функціональним дизайном. Тоді споживчим мотивом, окрім очікуваного 

залучення до збереження довкілля та здоров’я, буде ще і бажання отримати нестандартний 

продукт зі зручним функціоналом. 

Етап 3. Розробка рекламної ідеї. Проводиться компанією самостійно або ж з 

залученням сторонніх організацій. 

Створюється рекламна кампанія, в якій зображено найбільш вражаючі елементи 

меблевого функціоналу. Екологічність проходить скрізь всю рекламну ідею, як її основа. 

Етап 4. Формування іміджу. Створюється та підтримується впродовж усього часу 

існування бренду. Основні методи формування: рівень якості продукції та професійна 

підготовка персоналу, рекламна кампанія (формування впізнаваності), public relations, 

участь в соціальних програмах на громадських засадах тощо. 

Формування довіри споживачів до бренду екологічних меблів: 

Етап 1. Забезпечення відповідності екологічним стандартам. Доступ до документів, 

що підтверджують екологічність продукції. представлення відповідних даних на сайті 

компанії, в прес-релізах, в рекламних повідомленням. Інформація на офіційних 

«нейтральних» сайтах. 

Етап 2. Формування доступної та зрозумілої сутності екологічної діяльності. Надання 
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чіткої та зрозумілої характеристики продукції, її складових, чим визначається екологічність. 

Наприклад, при виробництві меблевої продукції не використовують клей, випари 

якого шкідливі для здоров’я людини. Відповідно, компанія повинна широко доносити 

інформацію, яку саме шкоду приносить використання звичайних меблів і чому потрібно 

обирати саме їхню екологічну продукцію. 

Етап 3. Визначення чіткої приналежності споживача до екологічної діяльності. 

Компанія інформує споживачів, що обираючи даний меблевий бренд вони: 

 Дбають про власне здоров’я; 

 Дбають про здоров’я своїх близьких; 

 Залучаються до боротьби з компаніями, що використовують шкідливі складники; 

 Залучаються до збереження довкілля в цілому. 

Компанія пояснює споживачам, що завдяки цьому бренду вони стануть почувати себе 

краще як фізично, так і морально, яскравий приклад формування психологічної 

прихильності. 

В результаті, створюється конкурентоспроможний екологічний бренд з оригінальним 

повідомленням та позитивним іміджем. 

Висновки. Найважливіший крок, що стосується еко-брендингу (та тенденції 

екологізації в цілому) повинен торкатись створення правильної репутації екологічно 

спрямованих продуктів, як таких, що на перше місце ставлять «благородну» ціль 

(покращення здоров’я, збереження навколишнього середовища тощо) і тільки потім – 

отримання прибутку. 

Звичайно, цілком ідеалізувати комерційне виробництво, навіть якщо в його основі і 

лежить вища мета, неможливо. Проте, цілком прийнятним під час створення бренду є 

акцент на екологічній стороні, якщо інформація є достовірною. 

Загалом, тенденція екологізації економіки все більш набирає обертів, тому подальші 

дослідження в цій області є актуальними. 
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