
346 HANDEL WEWNĘTRZNY 2015;2(355):346-356

Monika Radzymińska, Dominika Jakubowska, Wacław Mozolewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień 
środowiskowych

Streszczenie

Cel artykułu: w pracy podjęto próbę ustalenia siły zależności pomiędzy zacho-
waniami proekologicznymi a zmiennymi związanymi ze stylem życia oraz wybra-
nymi komponentami postaw proekologicznych.

Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: w grupie 776 respondentów 
przeprowadzono badania ilościowe metodą bezpośrednią (face to face). Narzę-
dziem badawczym był poddany walidacji (metoda głównych składowych, współ-
czynniki α-Cronbacha) kwestionariusz wywiadu. Wpływ badanych zmiennych na 
zachowania proekologiczne określono za pomocą współczynników korelacji. 

Główne wyniki badań: zachowania proekologiczne są w niewielkim stopniu 
powiązane ze stylem życia oraz postawami proekologicznymi respondentów. 

Implikacje praktyczne: wyniki badań wskazują na potrzebę zmian zachowań 
społeczeństwa przez oddziaływanie na komponenty postawy proekologicznej. 

Implikacje społeczne: w przyszłości poszukiwanie rozwiązań w zakresie propa-
gowania zachowań proekologicznych powinno uwzględniać kształtowanie elementu 
emocjonalnego postawy. Wzrost świadomości ekologicznej będącej wynikiem edu-
kacji wpływa na kształtowanie się zachowań proekologicznych na rynku żywności. 

Kategoria artykułu: badawczy.

Słowa kluczowe: postawy proekologiczne, zachowania, ochrona środowiska.
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Wstęp

Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska należą do ważniejszych elementów działań 
firm oraz sektora publicznego. Kwestia dbałości o środowisko stała się nie tylko prioryte-
tem, ale również obowiązkiem, ze względu na regulacje prawne Unii Europejskiej (Ćwik 
2010). Zmiana zachowań ludzi i wpajanie im nowego, bardziej przyjaznego stylu życia jest 
głównym sposobem zapobiegania negatywnym zjawiskom, będącym wynikiem globalnego 
kryzysu ekologicznego (Wądołowska 2011). 

Ukształtowane postawy i zachowania proekologiczne wpływają na decyzje nabywcze na 
rynku żywności, konsumenci poszukują żywności zdrowej, bezpiecznej uprawianej metoda-
mi ekologicznymi, zwracają uwagę na opakowania produktu. 

W ramach jednej z osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
realizowanego w latach 2007-2013 podejmowane były działania związane z kształtowa-
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niem postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, ochronie przyrody, w tym 
różnorodności biologicznej i ochronie krajobrazu, a także zachowań proekologicznych, 
poprzez szeroko rozumianą edukację proekologiczną (Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013). 

Postawa proekologiczna jest efektem nabycia wiedzy i wrażliwości ekologicznej czło-
wieka świadomego (Jarosz i in. 2014). Kształtowanie postawy proekologicznej oraz zdro-
wego stylu życia wśród społeczeństwa, przez oddziaływanie na świadomość, jest jednym 
z głównych celów edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (Unece Strategy 2014). 

Ciągła aktualizacja danych dotyczących postaw i zachowań proekologicznych jest uza-
sadniona ze względu na zmieniające się warunki rynkowe. W zakresie kształtowania po-
staw społecznych realizowane są ogólnopolskie projekty obejmujące działania edukacyjne, 
kampanie informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale ekologicz-
ne, prowadzone z udziałem środków masowego przekazu programy edukacyjne dotyczące 
wybranych aspektów ochrony środowiska, szkolenia dla grup zawodowych wywierających 
największy wpływ na przyrodę, których celem jest popularyzacja wiedzy o środowisku oraz 
kształtowanie proekologicznych postaw społecznych. 

Dotychczasowy stan badań nad związkiem postaw i zachowań proekologicznych oraz 
ich metodologia wymagają uwspółcześnionego podejścia. Mimo iż w literaturze z zakresu 
postaw proekologicznych postawę łączy się z zachowaniami, to jednak wyniki badań empi-
rycznych w sposób niejednoznaczny odnoszą się do charakteru, siły oraz kierunku wzajem-
nej relacji. Postawa, zgodnie z definicją zaczerpniętą z psychologii społecznej, rozumiana 
jest jako trwałe nastawienie jednostki względem kogoś lub czegoś. Nastawienie to obejmu-
je trzy komponenty: poznawczy, afektywny i behawioralny (Lindzey, Aronson 1985), przy 
czym wymienione elementy oddziaływają na siebie wzajemnie. 

Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy zachowania proekologiczne są po-
wiązane ze stylem życia oraz postawami proekologicznymi respondentów? Praca stanowi 
kontynuację tematyki badawczej podjętej w ramach przeprowadzonych wcześniej badań 
jakościowych. Wyniki przeprowadzonych zogniskowanych wywiadów grupowych wyka-
zały, że predykatorami zachowań proekologicznych mogą być styl życia oraz komponen-
ty poznawczy i emocjonalny postawy. W stworzonym modelu badawczym założono kon-
strukty teoretyczne, które mogą determinować zachowania proekologiczne. Sformułowano 
hipotezę, która zakłada, że istnieje związek między zachowaniami proekologicznymi  
a 1) stylem życia oraz komponentami poznawczym i emocjonalnym postawy, 2) przeko-
naniami dotyczącymi odpowiedzialności za stan środowiska, 3) świadomością zagrożeń 
środowiskowych, 4) ogólną postawą względem kwestii związanych z ochroną środowiska. 
Zmienne te można zaliczyć zarówno do czynników psychologicznych (indywidualnych), 
według kryterium zaproponowanego przez Gajewskiego (1994), jak i czynników wewnętrz-
nych według Rudnickiego (2000).

W celu wstępnej weryfikacji stawianej hipotezy przeprowadzono badania metodą po-
miaru sondażowego, techniką bezpośrednią (776 wywiadów). Zastosowano nieprobabili-
styczny, według wygody, dobór próby badanej. Wykorzystane narzędzie badawcze zostało 
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opracowane przez autorów pracy na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań jako-
ściowych (Radzymińska, Jakubowska 2013). Kwestionariusz wywiadu składał się z trzech 
części. Część pierwsza zawierała informacje na temat instytucji realizującej badanie oraz 
cele badania. Kolejna, zasadnicza, część składała się ze skal obejmujących zagadnienia doty-
czące stylu życia badanych oraz postaw i zachowań wobec zagadnień związanych z ochroną 
środowiska. Część trzecia zawierała pytania socjodemograficzne osób badanych. W trakcie 
wywiadu respondent proszony był o ustosunkowanie się do szeregu stwierdzeń zawartych 
w poszczególnych blokach tematycznych. Twierdzenia wyrażone były w 7-punktowej skali 
Likerta. Użyte w kwestionariuszu wywiadu twierdzenia zostały opracowane na podstawie 
przeprowadzonych wcześniej badań jakościowych. Kwestionariusz wywiadu został podda-
ny walidacji, z wykorzystaniem analizy rzetelności oraz jednowymiarowości skali. Ocenę 
jednowymiarowości przeprowadzono za pomocą metody głównych składowych (PCA), któ-
rej istotą była redukcja dużej liczby skorelowanych zmiennych do znacznie mniejszej licz-
by nieskorelowanych hipotetycznych zmiennych zwanych czynnikami (Tarka, Kaczmarek 
2013, s. 14-31). Analizę rzetelności skali (powtarzalności wyników pomiaru) przeprowa-
dzono stosując technikę pomiaru jej homogeniczności, szacując zgodność wewnętrzną na 
podstawie wyznaczonych współczynników α-Cronbacha (Sagan 2003). Przeprowadzone 
analizy pozwoliły na redukcję, w skonstruowanym pierwotnie narzędziu badawczym, twier-
dzeń, które obniżały jakość pomiaru. Do ustalenia związku pomiędzy wybranymi elementa-
mi postawy a zachowaniami proekologicznymi zastosowano współczynniki korelacji. 

Styl życia badanych

Do zbadania kwestii związanych ze stylem życia badanych użyto siedmiu twierdzeń. Trzy 
z sześciu twierdzeń zostały pominięte z powodu niskiej korelacji z pozostałymi twierdze-
niami. Ich obecność obniżała istotnie wartość współczynnika α-Cronbacha. W tabeli 1 za-
prezentowano obliczone na podstawie analizy głównych składowych ładunki czynnikowe 
czterech zmiennych, które zostały skoncentrowane wokół jednego czynnika. Oszacowany 
współczynnik α-Cronbacha na poziomie 0,815 świadczy o dużej rzetelności skali. 

Tabela 1
Wyniki analizy głównych składowych samooceny prowadzonego stylu życia  
przez badanych  

Twierdzenia Ładunki czynnikowe

Prowadzę zdrowy tryb życia 
Staram się być aktywny/a fizycznie
Dbam o swoją kondycję
Jestem zadowolona/y ze swojego stylu życia

0,756
0,883
0,881
0,692

α-Cronbacha 0,815

Źródło: badania własne.
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Świadomość dotycząca zagadnień środowiskowych

Na element poznawczy postawy składają się myśli, a także przekonania odnoszące się 
do obiektu postawy. Do pomiaru przekonań dotyczących odpowiedzialności za stan środo-
wiska naturalnego użyto czterech twierdzeń (por. tabela 2), z których jedno wyeliminowa-
no. Ładunki czynnikowe użytych zmiennych były wysokie (>0,6). Obliczony współczynnik 
rzetelności kształtował się na poziomie wynoszącym 0,672. 

Tabela 2
Wyniki analizy głównych składowych dotyczące przekonań  
na temat odpowiedzialności za stan środowiska  

Twierdzenia Ładunki czynnikowe

Za stan środowiska są odpowiedzialni rządzący 
Za stan środowiska odpowiedzialne są zakłady przemysłowe
Za stan środowiska odpowiedzialni są ludzie

0,775
0,873
0,679

α-Cronbacha 0,672

Źródło: jak w tabeli 1.

Świadomość zagrożeń środowiskowych zbadano przy pomocy dziewięciu twierdzeń, 
z których dwa odrzucono ze względu na niską korelację oraz niski współczynnik rzetel-
ności. Analiza PCA (por. tabela 3) wykazała dwa rozwiązania czynnikowe. Obydwa czyn-
niki (tzw. podskale) miały wysokie ładunki czynnikowe oraz wysokie współczynniki 
α-Cronbacha (0,775 i 0,834). Czynnik 1 skoncentrowany był wokół zmiennych „środki czy-
stości z chlorem” (0,705), „odpady komunalne” (0,727), „azbest” (0,763), „zagrożenia pro-
mieniowaniem” (0,795) oraz „zanieczyszczenia produkowane zagranicą” (0,577).Czynnik 2 
skorelowany był z twierdzeniami „spaliny są szkodliwe dla środowiska” (0,884), „zakłady 
przemysłowe są szkodliwe dla środowiska” (0,914). 

Tabela 3
Wyniki analizy głównych składowych dotyczące świadomości zagrożeń 
środowiskowych

Zagrożenia Ładunki czynnikowe 
Czynnik 1

Ładunki czynnikowe 
Czynnik 2

Spaliny 
Zakłady przemysłowe 
Środki czystości z chlorem
Odpady komunalne
Azbest 
Zagrożenie promieniowaniem 
Zanieczyszczenia produkowane zagranicą 

0,231
0,163
0,705
0,727
0,763
0,795
0,577

0,884
0,914
0,302
0,089
0,240
0,079
0,305

α-Cronbacha 0,775 0,834

Źródło: jak w tabeli 1.
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W tabeli 4 umieszczono wyniki analizy PCA dotyczące ogólnej postawy wobec kwestii 
związanych z ochroną środowiska. Skala obejmowała trzy twierdzenia o wysokich ładun-
kach czynnikowych oraz współczynnikiem α-Cronbacha>0,7. 

Tabela 4
Wyniki analizy głównych składowych dotyczące postaw względem kwestii  
związanych z ochroną środowiska  

Twierdzenia Ładunki czynnikowe

Poświęcę czas - działanie na rzecz środowiska
Interesuje się zagadnieniami związanymi z zagrożeniami środowiska
Jestem odpowiedzialny za środowisko

0,825
0,781
0,642

α-Cronbacha 0,717

Źródło: jak w tabeli 1.

Zachowania proekologiczne

Zachowania proekologiczne respondentów zostały zmierzone przy użyciu szesnastu 
twierdzeń, z których odrzucono trzy (por. tabela 5), ze względu na niskie korelacje z pozo-

Tablela 5
Wyniki analizy głównych składowych dotyczące zachowań proekologicznych

Twierdzenia Ładunki czynnikowe
Czynnik 1 

Ładunki czynnikowe
Czynnik 2 

Angażuję się w akcje związane z ochroną środowiska
Prowadzę zbiórkę odpadów
Zwracam uwagę na znaki ekologiczne
Oddaję makulaturę do odzysku
Zmywam naczynia w misce, nie pod bieżącą wodą 
Zwracam uwagę na opakowania przyjazne środowisku 
Unikam zakupu jednorazówek 
Segreguję odpady, oddaję je do odzysku
Kupuję napoje w opakowaniach do odzysku
Unikam opakowań z plastiku
Wymienię żarówki na energooszczędne
Zwracam uwagę niewyłączone światło
Kupuję sprzęt energooszczędny
Myjąc zęby zakręcam wodę
Oddaję butelki szklane do skupu 
Zginam kartony, opakowania

0,546
0,772
0,743
0,714
0,375
0,702
0,316
0,768
0,678
0,656
0,180
0,034
0,295
0,029
0,520
0,137

0,170
0,035
0,252
0,056
0,206
0,296
0,494
0,075
0,261
0,308
0,244
0,733
0,524
0,747
0,160
0,536

α-Cronbacha 0,849 0,864

Źródło: jak w tabeli 1.
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stałymi twierdzeniami oraz obniżenie wartości współczynników rzetelności. Na podstawie 
analizy PCA zostały wyłonione dwa czynniki, które wyjaśniały powyżej 70% ogółu wa-
riancji. Czynnik 1 skorelowany był ze zmiennymi „prowadzę zbiórkę odpadów” 0,772), 
„zwracam uwagę na znaki ekologiczne” (0,743), „oddaję makulaturę do odzysku” (0,714), 
„zwracam uwagę na opakowania przyjazne środowisku” (0,702), „segreguję odpady, oddaję 
je do odzysku” (0,768), „kupuję napoje w opakowaniach do odzysku” (0,678) „unikam opa-
kowań z plastiku” (0,656), „angażuję się w akcje związane z ochroną środowiska” (0,546), 
„oddaję butelki szklane do skupu” (0,520). Czynnik 2 koncentrował się wokół zmiennych 
„zwracam uwagę na niewyłączone światło” (0,733), „myjąc zęby zakręcam wodę” (0,749), 
„kupuję sprzęt energooszczędny” (0,524), „zginam kartony, opakowania” (0,536). 

Wpływ wybranych czynników na zachowania proekologiczne

W pracy na podstawie otrzymanych danych empirycznych podjęto próbę ustalenia, czy 
istnieje związek pomiędzy zachowaniami proekologicznym a stylem życia oraz komponen-
tami poznawczymi i emocjonalnym postawy. W tabeli 6 umieszczono obliczone współczyn-
niki korelacji.

Tabela 6
Współczynniki korelacji pomiędzy zmiennymi dotyczącymi zachowań 
i komponentami postawy proekologicznej   

Wyszczególnienie Zachowania
Czynnik 1

Zachowania
Czynnik 2

Styl życia
Przekonania o odpowiedzialności za stan środowiska
Świadomość zagrożeń środowiskowych - czynnik 1 
Świadomość zagrożeń środowiskowych - czynnik 2
Postawa względem kwestii związanych z ochroną środowiska

0,235
0,157
0,244
0,004
0,365

0,215
0,074
0,075
0,198
0,309

Oznaczone pogrubioną czcionką współczynniki korelacji są istotne, p <0 ,05.
Źródło: jak w tabeli 1.

Stwierdzono liniowe, statystycznie istotne (p<0,05),słabe współzależności między ana-
lizowanymi składowymi postawy a zachowaniem proekologicznym respondentów. Badania 
pokazały, że na codzienne zachowania proekologiczne nieduży wpływ mogą mieć: postawa 
proekologiczna względem kwestii związanych z ochroną środowiska (wartości współczyn-
ników korelacji 0,365 i 0,309 sugerują o przeciętnej sile związku, p<0,05), styl życia (war-
tości współczynników korelacji 0,235 i 0,215 sugerują o słabej sile związku, p<0,05) oraz 
świadomość zagrożeń środowiskowych – czynnik 1 (współczynnik korelacji 0,244 wskazu-
je na słaby związek, p<0,05). W pozostałych przypadkach współczynniki korelacji wskazy-
wały na nikłą siłę związku.
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Badania autorów zagranicznych dowodzą, że troska o środowisko jest jednym z głów-
nych czynników w decyzjach nabywczych konsumentów (Diamantopoulos i in. 2003). 
Literatura anglojęzyczna opisuje profil „zielonego konsumenta” używając różnorodnych 
zmiennych, tj. geograficznych i kulturowych wskaźników, cech osobowościowych i socjo-
demograficznych. W społeczeństwie polskim można dostrzec określone reakcje poznaw-
cze i przekonania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Niektórzy uważają, że tego typu 
działania przyczyniają się do racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami i po-
zwalają na życie w mniej zanieczyszczonym środowisku ze wszelkimi konsekwencjami 
tego faktu. Inni natomiast postrzegają selektywną zbiórkę odpadów przez pryzmat utraty 
cennego czasu i bagatelizują jej znaczenie w wymiarze ekonomicznym, społecznym i jed-
nostkowym (Rutkowska-Piontek 2014). 

W kształtowaniu postaw większe znaczenie przypada środowisku ‒ otoczeniu społeczne-
mu. To doświadczenia w znaczącej mierze kształtują postawy. Podjęcie określonych działań 
kształtujących postawy proekologiczne wymaga określenia stosunku człowieka do środowi-
ska naturalnego. Według Fazio i Olson (2003, s. 297-327) postawy mogą funkcjonować na 
poziomie jawnym oraz ukrytym. Pierwsze z nich łatwo potrafimy określić, natomiast drugie 
są mimowolnymi, niekontrolowanymi oraz nieświadomymi ocenami. Postawy jawne i ukry-
te wobec tego samego obiektu mogą różnić się od siebie. Jak podaje Rutkowska-Piontek 
(2014), jawna postawa wobec selektywnej zbiórki odpadów może być bardzo pozytywna, 
podmiot może uważać takie działania za wysoce korzystne i pożądane oraz może popierać 
wszelkie akcje edukacyjne w tym zakresie. Jednak w bezpośredniej sytuacji spontanicznego 
wyrzucania odpadów, pozbywa się ich pomijając segregację, gdyż posiada negatywną po-
stawę ukrytą wobec selektywnej zbiórki odpadów wywodzącą się być może jeszcze z okresu 
dzieciństwa lub dorastania.

Interesujące wyniki badań dotyczące działań proekologicznych podejmowanych przez 
gospodarstwa ekologiczne świadczące usługi turystyczne przedstawiła Batyk (2013, s. 175-181). 
Na podstawie przeprowadzonych badań autorka wyłoniła grupę działań najczęściej i najrza-
dziej podejmowanych przez prowadzących gospodarstwa, do których należały: segregacja 
śmieci, kompostowanie odpadów, serwowanie potraw z produktów ekologicznych, stoso-
wanie mydła w płynie, oszczędzanie wody, zgniatanie plastikowych butelek, ekologiczne 
oczyszczalnie przydomowe, stosowanie żarówek energooszczędnych, używanie do celów 
technicznych wody ze zbiorników wodnych, edukacja ekologiczna, stosowanie czujników 
ruchu, wyrzucanie zużytych baterii do oznakowanych pojemników, pozyskanie energii z ko-
lektorów słonecznych. Najpopularniejsze z wyżej wymienionych były pierwsze trzy działa-
nia. Stwierdzono, że skłonne do podejmowania działań proekologicznych są gospodarstwa 
prowadzone są przez osoby poniżej 50 lat o średnim i wyższym poziomie wykształcenia. 

Z badań CBOS (Wądołowska 2011) wynika, że Polacy przeważnie obawiają się o stan 
środowiska naturalnego w kraju, natomiast w mniejszym stopniu wyrażają niepokój doty-
czący stanu środowiska w ich najbliższym otoczeniu. Zdaniem respondentów, jednostko-
we działania wpływają na środowisko i zarówno sami badani, jak i ich rodziny mogą się 
przyczynić do poprawy stanu środowiska w swojej miejscowości. Pozytywny jest znaczący 
wzrost odsetka osób deklarujących podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, 

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   352 2015-05-20   10:19:59



MONIKA RADZYMIŃSKA, DOMINIKA JAKUBOWSKA, WACŁAW MOZOLEWSKI 353

takich jak segregowanie śmieci, zbiórka surowców wtórnych. W porównaniu z wcześniej-
szymi badaniami więcej gospodarstw domowych ogranicza zużycie energii elektrycznej, 
gazu i wody. Jest to bardzo cenne, chociaż tego typu oszczędności mogą wynikać raczej 
z motywacji ekonomicznych niż proekologicznych. 

Według danych opublikowanych przez Ziernicką-Wojtaszek (2011, s. 225-233) stosun-
kowo duży procent studentów podnosi swoją świadomość ekologiczną w okresie studiów. 
Autorka zwraca uwagę na niepokojący fakt dotyczący braku pozytywnej roli praktyk stu-
denckich w kształtowaniu świadomości ekologicznej. 

Podsumowanie

Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, iż styl życia oraz postawy proekolo-
giczne wpływają na zachowania proekologiczne, jednak siła oddziaływania tych zmiennych 
jest niewielka. Wskazuje to na potrzebę zmian zachowań przez oddziaływanie na wartości 
proekologiczne, kształtowanie elementu emocjonalnego postawy. Niemniej jednak należy 
podkreślić, iż przedstawione w pracy wyniki badań są jedynie wstępną diagnozą i ze wzglę-
du na dobór próby badanej nie mogą być uogólnione na populację mieszkańców Polski. Ze 
względu na poszukiwanie rozwiązań w zakresie propagowania zachowań proekologicznych 
badania z niniejszego zakresu należałoby kontynuować. 
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Proecological Attitudes and Behaviours towards the Environmental 
Issues

Summary

Aim of the article: in their study, the authors undertook an attempt to establish 
the strength of dependencies between the proecological behaviours and the variables 
related to the lifestyle and with the selected components of proecological attitudes.

Type of the research methodology used: in the group of 776 respondents, 
there were carried out quantitative surveys by the face-to-face method. A research 
tool was the interview questionnaire subjected to validation (the method of main 
components, Cronbach’s α coefficients). The impact of the variables in question on 
proecological behaviours was determined with the help of correlation coefficients. 

Main research findings: proecological behaviours are to a minor degree re-
lated to the lifestyle and respondents’ proecological attitudes. 

Practical implications: the research findings indicate the need to change socie-
ty’s behaviours by way of influencing the components of the proecological attitude. 

Social implications: in the future, seeking for solutions in the field of pro-
moting the proecological behaviours should take into account formation of the at-
titude’s emotional element. Growth of the ecological awareness being a result of 
education affects the formation of proecological behaviours in the food market. 

Article category: research.

Key words: proecological attitudes, behaviours, environmental protection.
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Проэкологическое отношение и поведение по отношению  
к вопросам защиты окружающей среды

Резюме

Цель статьи: в работе предприняли попытку определить силу зависимо-
стей между проэкологическим поведением и переменными, связанными со 
стилем жизни и с избранными составными частями проэкологического отно-
шения.

Вид использованной исследовательской методологии: в группе 776 ре-
спондентов провели обследования по методу прямых интервью. Исследова-
тельским инструментом был подверженный оценке (метод основных состав-
ных частей, коэффициенты альфа Кронбаха) вопросник интервью. Влияние 
изучаемых переменных на проэкологическое поведение определили с помо-
щью коэффициентов корреляции. 

Основные результаты исследований: проэкологическое поведение в не-
большой степени связано со стилем жизни и с проэкологическим отношением 
респондентов. 

Практические импликации: результаты исследований указывают необ-
ходимость изменений в поведении общества путем воздействия на составные 
части проэкологического отношения. 

Социальные импликации: в будушем поиск решений в области популя-
ризации проэкологического поведения должен учитывать формирование эмо-
ционального элемента отношения. Рост экологической сознательности, явля-
ющейся результатом обучения, влияет на формирование проэкологического 
поведения на рынке продуктов питания. 

Категория статьи: исследовательская.

Ключевые слова: проэкологическое отношение, поведение, защита окружа-
ющей среды.
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