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 Вартість нейромаркетингових досліджень. Нейромаркетингові дослідження досить вартісні, далеко не кожна компанія
може їх собі дозволити.
 Прагнення до отримання швидкого прибутку. Багато
дослідників хочуть розвивати і вивчати цей напрям більш фундаментально, але також багато хто хоче швидко заробити на
гарячій темі. Саме остання категорія може зіпсувати репутацію
нейромаркетингу. При цьому залишаються відкритими питання
про етичність проникнення до мозку покупця.
Незважаючи на недоліки, нейромаркетинг має великий потенціал. Ця сфера інтенсивно розвивається, адже знайти методи
впливу на цільову аудиторію – це першочергове завдання для
маркетолога.
Нейромаркетинг є інноваційним та перспективним інструментом просування, але можливості його використання в роботі
тієї чи іншої компанії необхідно ретельно обміркувати. Застосування методів нейромаркетингу вимагає значних коштів, які
представники малого та середнього бізнесу не можуть собі
дозволити.
Список використаних інформаційних джерел
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Сьогодні природне середовище є важливою ареною економіки та конкуренції. Екологічні проблеми, що стосуються
забруднення природних ресурсів та відходів, пропонують як
конкурентні можливості, так і обмеження. Екологічні питання
стають конкурентним аспектом для організації. На юридичну
вимогу відповідає порогові ресурси. З цієї причини організація
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може отримати конкурентну перевагу шляхом управління
екологічними змінами.
Щоб спробувати підвищити попит на більш стабільні товари
та послуги, компанії застосовували маркетингову тактику, щоб
гарантувати споживачам, що їх продукція екологічно чиста.
Виготовлення екологічно чистої продукції часто є процесом
складними та високотехнологічними, тому іноді споживачі
несвідомо згоджуються купувати продукти, які вводять в оману
рекламою, як стійкі та екологічно чисті. Саме тому концепція
екомаркетингу має на меті використання і соціально-відповідального маркетингового спрямування.
За результатами експертного оцінювання екологічного стану
довкілля в Україні ми згрупували найбільш проблемні екологічні процеси, що загрожують довкіллю України (табл. 1).
Таблиця 1 – Основні екологічні проблеми, що відбулися в
Україні за останні 25 років*
Екологічні проблеми

Рівень безпеки

Забруднення повітря
Видалення відходів
Виснаження і забруднення
водойомів
Виснаження природних ресурсів
Ерозія ґрунтів
Біологічні явища

4
5

Можливість
зменшення
5
4

4

3

5
2
2

2
5
3

Примітка: рівень безпеки та можливість зменшення визначається за бальною
оцінкою від 1 до 5 [1].

Найважливішою екологічною маркетинговою стратегією є
розробка продуктів і послуг, які містять у зовнішньому оздобленні зелений колір. Із психологічної точки зору зелений колір
має заспокійливий вплив і свідчить про наближеність до природи. Отже, підсвідомо споживач позиціонуватиме для себе продукцію, яка упакована в зелений колір, як екологічно чисту. Але
головним у цьому є відповідність даної продукції нормам
екологічного стану, оскільки в разі обману споживач більше не
матиме справи з даною продукцією. Екологічне чисте виробництво має бути основою всіх екологічних процесів на
підприємстві.
– © ПУЕТ –
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Головним принципом екологічного маркетингу є підкреслення того, яким саме чином екологічний продукт або послуга
може допомогти споживачам зберігати ключові ресурси.
Окрім того, що продукт або послуга є екологічним, свідчать і
їхні упаковки. Упаковка – це перше, що бачать споживачі. Неякісна упаковка, яка є частиною забруднення довкілля, може
суттєво вплинути на вибір споживача в негативному сенсі, і
навпаки, участь у процесах екологічного пакування дозволить
почуватися частиною екосистеми та сприяти її збереженню.
Саме завдяки маркетинговому інструментарію в сучасних
умовах глобального забруднення довколишнього середовища
сучасним підприємствам варто акцентувати увагу на престижності та відповідальності споживача за його вибір, а саме: якщо
ти обираєш екологічно чисту продукцію, то ти свідомо береш
участь у збереженні екосистем і несеш важливу місію із захисту
екології не тільки довкола себе, але й у світі. Усвідомлення
цього надасть змогу споживачеві відчути свою унікальність,
важливість та відповідність сучасним тенденціям.
Екологічний маркетинг справді може виступати дієвим
інструментом механізмів розвитку соціо-еколого-економічної
системи, якщо використовувати запропоновану в цій роботі
концепцію циклічного формування екологічного стратегічного
плану виробництва екологічних товарів і послуг на українському ринку, що реалізується внаслідок досягнення екологічного характеру місії на певній ітерації циклу.
Перспективою подальших розвідок у цьому напрямку є створення і запровадження в практику бізнесу цілісного комплексу
заходів щодо екологічного маркетингу як інструменту наявних
механізмів розвитку соціо-еколого-економічної системи.
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