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Екологічне пакування продукції – шлях до торгівлі  

на засадах стійкого розвитку 
 

На сьогодні, упаковка товару слугує не лише для забезпечення його належного збереження, але й виступає 

важливим інструментом для комунікації зі споживачем прямо з полиці супермаркету. Експерти наголошують, що 

питання оформлення упаковки слід виносити окремим пунктом під час складання експортної стратегії – настільки 

зовнішній вигляд товару впливає на успіх на нових ринках. 

Поточний товарний ринок характеризується високим рівнем конкуренції. Кожен виробник прагне привернути 

увагу споживачів до продукту, а одним з ефективних способів цього є упаковка. Підприємці часто вбачають у 

упаковці додаткові витрати на виробництво продукту та не розуміють цінність використання упаковки для належної 

презентації продукту і виробника. Вага і об’єм упаковки повинні бути мінімально необхідними, а сама упаковка – 

створеною шляхом переробки або компостування. Існують також обмеження на рівень важких металів, які можуть 

бути присутніми в упаковці (кадмій, ртуть, свинець). 

З урахуванням проблем забруднення навколишнього середовища, на стадії створення пакування продукції, можна 

знизити вартість упаковки і мінімізувати її вплив на навколишнє середовище. Через тренд екологічності, можна 

зробити свій продукт більш привабливим для споживачів, які віддають перевагу екологічній упаковці. Упаковка 

захищає продукцію, полегшує перевезення, продаж та зберігання товарів. 

Екологічно чиста упаковка, безумовно, є ключовим пріоритетом для бізнесу в усьому світі, і, таким чином, 

з’являються нові тенденції розробки екологічної упаковки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Тенденції розробки екологічної упаковки 

Зростає тенденція до максимізації переробленого складу упаковки або, принаймні, використання відновлюваного 

вмісту з стійким джерелом. Очікується, що буде продовжувати збільшуватися використання картону, паперу та 

вторинної сировини – від упаковки продуктів харчування до упаковки, що використовується для доставки матеріалів 

по всьому світу. Бренди та експерти з переробки працюють разом, щоб знайти нові рішення для важко переробних 

матеріалів, а також оцінити повний життєвий цикл продукту, щоб побачити, де можуть бути зроблені поліпшення. 

Компанії зосереджуються на пошуку шляхів зменшення непотрібних пакувальних матеріалів, таких як додаткові 

коробки, зберігаючи при цьому те, що необхідно для захисту продукту. Ринок біопластмас, виготовлених з 

рослинного матеріалу, продовжує активно розвиватися, хоча все ще існують великі бар’єри – незначна кількість 

промислових об’єктів, обладнаних для переробки біопластику. 

Брендам важливо взяти на себе зобов’язання щодо довкілля та соціальної відповідальності у сфері розробки та 

використання упаковки. Чіткі етикетки на зовнішній стороні упаковки підвищують прозорість, інформуючи 

споживачів про те, як правильно переробляти упаковку продукту. 

З інноваційним пакувальним матеріалом концепція легкої упаковки набирає обертів. Переваги легкої упаковки 

зрозумілі: 

– зниження витрат на матеріал і виробництво; 

– зниження впливу на навколишнє середовище від транспортування; 

– менше відходів, пов’язаних зі звалищами. 

Важливою частиною ланцюга є постачання пакувальних матеріалів, що надалі матимуть більш екологічно чистий 

вигляд. Все більше компаній використовують переробні та багаторазові транспортні матеріали. Головним пріоритетом 

є переконатися, що товар доставляється безпечно та надійно. Трендом останніх років є збільшення випуску екологічно 

чистої продукції, цей напрям також активно поширюється й на пакування. 
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