
425

рін, В. П. Соболь, Ю. В. Мельник // Економічний вісний університету.
— 2013. — № 20/3. — С. 297—303. — С. 300.

5. Іванова Л. Особливості маркетингових комунікацій на ринку по-
слуг // Маркетинг в Україні. — 2007. — № 6 (46).

6. Каплан Ф. Аналіз залежностей між прибутками від туризму та
економічним зростанням на прикладі окремих середземноморських
країн / Ф. Каплан, А. Акташ // Актуальні проблеми економіки. — 2015.
— № 3. — С. 33—42.

7. Лебедев К. А. Маркетинговые технологии стимулирования рекре-
ационно-туристического потенциала регионов / К. А. Лебедев // Актуа-
льні проблеми економіки. — 2014. — № 11. — С. 186—190.

8. Новаторов Э. В. Сравнительный анализ теорий маркетинга услуг /
Э. В. Новаторов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия
Менеджмент. — 2008. — №2. — С. 73.

9. Тєлєтов О. С., Хижняк М. О. Маркетингові підходи до надання
туристичних послуг в умовах України // Маркетинг і менеджмент інно-
вацій. — 2013. — № 3.

10. Тимошенко Т. О. Стратегічні орієнтири розвитку сфери туризму в
умовах сучасних соціально-економічних трансформацій // International
Scientific Journal [Електронний ресурс]: http://www.inter-nauka.com/

11. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реа-
лії бізнесу [монографія]. — К.: Київський національний торговельно-
економічний університет, 2009. — 463 с.

12. Туризм в Україні: проблеми, перспективи розвитку [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://skole.com.ua/uk/papers/13-turizm/36-
turizmukrproblemi.html.

13. Чаплінський Ю. Б., Чаплінська А. А. Вісник Чернівецького торго-
вельно-економічного інституту. — 2010. — Вип. 3. — С. 170—175.

14. Статистичний щорічник України за 2013 рік [статистичне видан-
ня]. — К.: Держстат, 2014. — 556 с.
Статтю подано до редакції 20.02.15 р.

УДК 339.138
Белявцев М. І.,

 к.е.н., проф.,
Зайцева А. М.,

 к.е.н., доцент

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-
ОРІЄНТОВАНОГО МАРКЕТИНГУ

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено один із напрямів розвитку підпри-
ємства в соціальному аспекті маркетингу — соціальна відповіда-
льність бізнесу, що є складовою іміджу. Охарактеризовано конце-
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пцію соціально-орієнтованого маркетингу, причини її розповсю-
дження, напрями та технології бізнесу в межах цієї концепції. Ви-
значено поняття іміджу підприємства, його внутрішні та зовнішні
складові. Доведено, що одним з основних чинників, що впливає на
імідж підприємства, є соціальна відповідальність бізнесу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: маркетинг, підприємство, концепція, соціально
відповідальний бізнес, імідж, соціально-орієнтований маркетинг,
розвиток, конкурентні переваги, суспільство.

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется одно из направлений разви-
тия предприятий в социальном аспекте маркетинга — социальная
ответственность бизнеса, которая является составляющей ими-
джа. Охарактеризована концепция социально-ориентированного
маркетинга, причины ее распространения, направления и техно-
логии бизнеса в рамках этой концепции. Определено понятие
имиджа предприятия, его внутренние и внешние составляющие.
Доказано, что одним из основных факторов, влияющих на имидж
предприятия, является социальная ответственность бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркетинг, предприятие, концепция, социа-
льно ответственный бизнес, имидж, социально-ориентированный
маркетинг, развитие, конкурентные преимущества, общество.

ANNOTATION. Social responsibility of business is a component of the
company image and direction of development in social marketing are
analyzed in the article. The concept of socially oriented marketing,
reasons its distribution, trends and business technologies are
characterized in the framework of this concept. The notions of the
enterprise image, its internal and external components are defined. It
is proved that one of the main factors that affect the image is the
social responsibility of business.

KEYWORDS: marketing, company, concept, socially responsible
business, image, socially-oriented marketing, development, compe-
titive advantages, company.

Постановка проблеми. Світова криза значно ускладнює у
підсилює без того жорстку конкуренцію товаровиробників. Ме-
неджери різних рівнів усе частіше звертають увагу на різномані-
тні маркетингові інструменти для забезпечення розвитку підпри-
ємств, особливості довготривалих відносин зі споживачами і
потенційними клієнтами, складові цінності товару або послуги
для споживача, позиціонуванню товару, акцентуючи увагу поку-
пців на тих його властивостях, які вигідно відрізняють його від
продукції конкурентів.

Інтеграція України до європейської спільноти підштовхує під-
приємців застосовувати у стратегії розвитку власних підприємств
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концепцію соціально-орієнтованого маркетингу, адже соціальна
відповідальність бізнесу є необхідною складовою та основою су-
часної конкурентоспроможності. Головним принципом соціаль-
но-орієнтованого маркетингу є досягнення балансу інтересів біз-
несу, громадян і суспільства в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еволюцію теорії
соціального маркетингу розглядають у своїх наукових працях ба-
гато вчених, зокрема: С. Андреєва, Р. Багоці, А. Баляєв, М. Бей-
кер, Б. В. Братаніч, С. В. Борзенков, Л. Будьонна, М. Вдовін,
Р. Кіт, Ф. Котлер, В. Матросов, С. Мельник, Ж-Ж. Ламбен,
А. М. Романов, Ю. Рубченко, Д. Скітаєв, А. Тимошенко та інші.

Метою статті є дослідження соціальної відповідальності біз-
несу як напряму розвитку підприємств в умовах соціально-
орієнтованого маркетингу, а також впливу соціальної відповідаль-
ності бізнесу на формування і підтримання іміджу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Маркетингова діяльність під-
приємства з метою досягнення бажаного рівня збуту на різних
ринках повинна проводитися в межах обраної концепції. Марке-
тингова концепція будується на визначенні потреб, реальних оці-
нках покупців, асортименту і якості товарів, а також необхідності
пристосування виробництва і збуту до цих потреб і оцінок, при
чому ефективніше ніж конкуренти.

За останні роки концепція соціально-орієнтованого маркетин-
гу стає однією з важливих складових як вітчизняного, так і зару-
біжного бізнесу, його теорії та практики. Вона посіла одне з го-
ловних місць у сучасній економіці, такий інтерес можна поясни-
ти такими причинами:

1) глобалізація конкуренції, прискорені зміни у виробництві
та реалізації продукції, нові інформаційні технології зумовлюють
необхідність перегляду підходів щодо організації та функціону-
вання бізнесу;

2) маркетинг виступає як фундаментальна концепція управ-
ління соціальними процесами і змінами в умовах сучасного рин-
кового суспільства;

3) соціально-орієнтований маркетинг виступає як ефективна
соціальна управлінська технологія, що формує основні принципи
та підходи до побудови сучасного соціального управління на ос-
нові теорії некомерційного обміну послугами, ідеями, цінностями;

4) соціально-орієнтований маркетинг формує цілі, технології,
що притаманні різним сферам суспільного життя, формуючи
конкретні і загальні механізми функціонування, регулювання,
управління ними [5].
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Концепція соціально-орієнтованого маркетингу передбачає
ситуації, коли зусилля різних виробників у сфері маркетингу зна-
ходяться на одному рівні і конкуренція на ринку дуже велика.
Конкурентні переваги отримує компанія, пропозиція якої най-
кращим чином відповідає потребам, існуючим у покупця, при
цьому у своїй діяльності компанія враховує інтереси суспільства
та задовольняє їх. На рис. 1 представлено найважливіші характе-
ристики концепції, які можна представити у трьох аспектах:

1) провідна ідея концепції;
2) основний інструментарій для реалізації концепції;
3) головна мета концепції.
Застосування концепції соціально-відповідального маркетингу

припускає таке:
— наряду з потребами покупців існують інтереси суспільства,

які усвідомлюються та приймаються покупцями;
— успішність підприємства залежить також від суспільної

думки, яка формується на основі відношення підприємства до ін-
тересів суспільства;

— споживачі при інших однакових умовах вибирають товари,
вироблені компанією, яка демонструє турботу про задоволення їх
бажань і потреб, індивідуального і суспільного добробуту;

— головне завдання організації полягає в адаптації до цільо-
вих ринків, щоб забезпечувати не тільки задоволення бажань і
потреб, а й індивідуальний і колективний добробут, аби залучити
та зберегти лояльність покупців [5].

Рис. 1. Основні характеристики концепції
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У межах соціально-орієнтованого маркетингу Ф. Котлер і
Н. Лі виділяють такі основні технології та напрями діяльності
підприємств:

1) просування корпоративної добродійної ідеї — виділення
фінансових та інших корпоративних ресурсів, щоб привернути
увагу суспільства до певної соціальної проблеми чи допомогти
зібрати кошти, залучити волонтерів для її розв’язання;

2) благодійний маркетинг — зобов’язання робити внески чи
переказувати певні відсотки від обсягів продажу на добродійні
потреби;

3) корпоративний соціальний маркетинг — підтримка розро-
блення і/або проведення PR і рекламних кампаній, спрямованих
на зміну несприятливих типів поведінки (звичок), щоб поліпшити
соціальне здоров’я або безпеку, сприяти захисту довкілля, розви-
тку територіальної громади;

4) корпоративна філантропія — цільові пожертви безпосеред-
ньо добродійній організації чи на здійснення акції або проекту,
найчастіше у формі грошових грантів, подарунків, товарів і по-
слуг;

5) волонтерська робота на користь громади — надання під-
тримки і залучення співробітників компанії, а також дрібних тор-
говців та інших категорій добровольців з метою сприяння місце-
вим громадським організаціям й ініціативам;

6) соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу —
впровадження на власний розсуд і вибір практики ведення бізне-
су й інвестицій, що сприяють підвищенню добробуту територіа-
льної громади і збереженню довкілля [4].

Успішність підприємства за сучасних умов господарювання
багато в чому залежить не тільки від наявності відповідних ре-
сурсів і механізму їх раціонального використання, а й від уміння
формувати програму дій щодо створення та зміцнення власного
іміджу. Наявність позитивного іміджу підприємства впливає на
дії усіх зацікавлених сторін стосовно компанії: працювати в ній
чи не працювати, купувати її продукти чи не купувати, співпра-
цювати з нею чи ні тощо.

Існує кілька визначень поняття іміджу. На нашу думку, імідж
підприємства — це образ підприємства, який формується в усіх
зацікавлених сторін (акціонерів, ради директорів, працівників,
громадськості, ділових партнерів і споживачів) завдяки цілесп-
рямованій роботі самого підприємства або стихійно і може пози-
тивно/негативно впливати на його функціонування. На думку
Ю. В. Строцюк, імідж організації складається із зовнішніх і внут-
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рішніх елементів, які пов’язані між собою і є результатом прове-
дених маркетингових комунікацій (рис. 2).

Складові іміджу підприємства
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Рис. 2. Структура іміджу [6]

Соціальний імідж — імідж в очах громадськості, роль органі-
зації в соціально-економічному та культурному житті суспільст-
ва, підтримка національних соціальних проектів, дотримання
прав людини. На думку Ю. М. Бурлакової, соціально відповіда-
льна політика підприємства проявляється у двох аспектах [2]:

• внутрішньому — стабільна виплата заробітної плати, медич-
не і соціальне страхування працівників, безпека праці, розвиток
людських ресурсів, надання допомоги працівникам у критичних
ситуаціях;

• зовнішньому — охорона навколишнього середовища, спон-
сорство і благодійність, взаємодія з органами місцевої спільноти
та влади, випуск якісних товарів/послуг.

Інститут репутації, провівши дослідження (project Global
Pulse) встановив, що основними чинниками, які впливають на
імідж підприємства серед громадськості, є: якість продуктів і по-
слуг, якість корпоративного управління і корпоративна соціальна
відповідальність [3, с. 40].
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Поняття «соціальна відповідальність бізнесу» не має загально
прийнятого універсального визначення. Як його синонім найчас-
тіше застосовуються терміни «корпоративна соціальна відповіда-
льність» або «корпоративне громадянство». Поняття не виникло
раптом, воно повільно еволюціонувало в часі й почало активно
застосовуватися в останнє десятиріччя. Багато організацій отри-
мали мотивацію до здійснення програм соціальної відповідаль-
ності завдяки розвитку корпорацій, ширшої обізнаності громад-
ськості з екологічними та етичними питаннями, зростанню тиску
з боку організованих груп активістів, наприклад, захисників до-
вкілля, феміністського руху, поборникам інтересів споживачів.

Важливість соціальної відповідальності бізнесу очевидна. За-
цікавленість проявляється як з боку бізнесу і суспільства, так і з
боку держави (табл. 1).

Таблиця 1
ПЕРЕВАГИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП

[складено автором]

Бізнес Суспільство Держава
Правильно впровадже-
на концепція СВБ може
забезпечити низку кон-
курентних переваг для
компанії:
- ширший доступ до
капіталу та ринку;
-  більші обсяги прода-
жів і прибутків;
- покращені процеси
прийняття рішень та
управління ризиками;
- економія операційних
витрат;
-  зростання продукти-
вності та якості;
- ефективна база люд-
ських ресурсів;
- міцна репутація, біль-
ша лояльність покупців
тощо

Впровадження концеп-
ції СВБ забезпечить:
- підвищення рівня
життя громадян, рівня
екологічної безпеки,
ефективності і береж-
ливого використання
природних ресурсів;
- сприятиме співпраці
бізнесу з місцевою спі-
льнотою.
Чим вища соціальна
відповідальність бізне-
су, тим краща якість
життя у населення

Розвиток соціальної
відповідальності бізне-
су сприятиме розбудові
партнерства між прива-
тним і державним сек-
торами в межах реалі-
зації загальнодержав-
них і регіональних
стратегій соціально-
економічного розвитку
(зокрема, стратегії ене-
ргозбереження, іннова-
ційного розвитку тощо)

Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) — це концепція за-
лучення соціальних і екологічних аспектів у діяльність бізнесу на
засадах добровільності та взаємодії між різними зацікавленими
сторонами. Вона:
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— покриває як соціальні, так і екологічні аспекти — це внесок
бізнесу у досягнення цілей сталого розвитку, який передбачає
збалансованість економічних, соціальних та екологічних цілей
суспільства, інтеграцію їх у взаємовигідні підходи;

— не є і не повинна бути відділеною від бізнес-стратегії ком-
панії — це не надбудова чи додаток до бізнесу, а спосіб покра-
щення ефективності роботи компанії як у короткостроковому, так
і в довготривалому періодах;

— є добровільною;
— для реалізації СВБ важливо, як саме підприємства взаємо-

діють з внутрішніми та зовнішніми групами впливу (працівника-
ми, клієнтами, громадами, громадськими організаціями, держав-
ними структурами тощо).

Виходячи з визначення концепції соціально-орієнтованого
маркетингу та розглянутих вище характеристик СВБ, можна про-
вести паралель та окреслити прямий зв’язок між даними понят-
тями та розвитком підприємств (рис. 3).

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИЙ МАРКЕТИНГ

Виробництво якісних і безпечних товарів.
Сприяння охороні навколишнього середовища.

Спонсорська і благодійна діяльність.
Участь у вирішенні кризових ситуацій в суспільстві.

Співпраця з представниками місцевої влади та
неурядовими організаціями.

Рис. 3. Розвиток підприємств за рахунок
соціальної відповідальності бізнесу згідно концепції

соціально орієнтованого маркетингу

Світове опитування «Досягнення стабільного зростання бізне-
су через соціальну відповідальність бізнесу», проведене IBM у
2012 році в рамках дослідницького проекту IBM Global CEO
Study, охоплювало керівників вищої ланки і директорів 250 ком-
паній зі сфер банківських послуг, комунального обслуговування
та роздрібної торгівлі, енергетичної галузі, хімічної, нафтової, ав-
томобільної та електронної промисловості [1]. Серед компаній-
респондентів 30 % були в Північній Америці, 30 % — в Азіатсь-
ко-тихоокеанському регіоні, 20 % — у Західній Європі, 10 % — у
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Східній Європі, 6 % — у Латинській Америці і 4 % — на Близь-
кому Сході та в Африці. Ці компанії описали СВБ як можливість
зростання бізнесу, а не просто як благодійну акцію або обов’язок
дотримання вимог законодавчих норм і галузевих інструкцій:
68 % респондентів прагнуть отримувати доходи від своїх СВБ
ініціатив. Більш того, 54 % опитаних компаній впевнені, що ці
СВБ ініціативи дають їм додаткові конкурентні переваги, підви-
щують лояльність до брендів і торгової марки, збільшують моти-
вацію цільових аудиторій обирати саме їх, бо завдяки СВБ їхні
клієнти стали набагато обізнанішими, зацікавленішими та сприй-
нятливішими до широкого спектру питань і проблем компанії.
Відома позиція компанії за темами від зміни клімату та безпеки
продуктів до умов трудової діяльності працівників і фінансової
підзвітності корпорацій, відомо, яку частину своїх доходів кор-
порації повертають суспільству.

Світовий досвід сформував наступні критерії, відповідність
яким дозволяє визначити окрему організацію як соціально відпо-
відальну [2]:

— добросовісна сплата податків, виконання вимог міжнарод-
ного, державного, регіонального законодавств;

— виробництво та реалізація якісної продукції;
— реалізація корпоративних програм підвищення фаховості

співробітників;
— реалізація корпоративних програм з охорони та зміцнення

здоров’я співробітників;
— реалізація корпоративних програм морального стимулю-

вання персоналу;
— реалізація благодійних і спонсорських проектів;
— участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес.
Розвиток підприємств на засадах соціальної відповідальності

бізнесу має багаторівневий характер:
1. Базовий рівень соціальної відповідальності бізнесу перед-

бачає виконання таких зобов’язань: своєчасна сплата податків,
виплата заробітної плати, по можливості — надання нових робо-
чих місць (розширення робочого штату).

2. Другий рівень передбачає забезпечення працівників адеква-
тними умовами не тільки роботи, але й життя: підвищення рівня
кваліфікації працівників, профілактичне лікування, будівництво
житла, розвиток соціальної сфери, оздоровлення працівників і
членів їх сім’ї.

3. Третій, вищий рівень соціальної відповідальності бізнесу
передбачає благодійну діяльність.
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Для компаній важливо не тільки відповідати збільшеним вимо-
гам усіх зацікавлених кіл, але також зробити корпоративну соціа-
льну відповідальність основою своєї бізнес-стратегії. При такому
підході СВБ не розглядається як одна зі статей дискреційних ви-
трат, а вважається вигідним капіталовкладенням з реальною фі-
нансової віддачею. Оскільки «купівельна поведінка» споживачів у
результаті конструктивної політики корпоративної соціальної від-
повідальності змінюється на краще, то значення СВБ з точки зору
фінансових перспектив важко переоцінити.

Висновки. Отже, усі зазначені дослідження підтверджують
той факт, що соціальна відповідальність бізнесу має неабиякий
вплив на розвиток підприємств. Вони винагороджуються не тіль-
ки сприятливою для роботи суспільною думкою, але й зростан-
ням визнання та лояльності клієнтів, а отже, покращенням фінан-
сових показників. Соціальна спрямованість діяльності суб’єктів
господарювання працює не лише на суспільство, а й на підпри-
ємства, що її впроваджують.

Концепція соціально-орієнтованого маркетингу вимагає зба-
лансування всіх трьох факторів: прибутків фірми, купівельних
потреб і інтересів суспільства. Соціальна роль маркетингу як фі-
лософії ринку полягає в пізнанні та реалізації соціально-етичних
принципів функціонування бізнесу.

Соціальна відповідальність бізнесу — це «концепція переваг»
для всіх суб’єктів бізнесу, де з одного боку стоїть компанія, а з ін-
шого — соціальні групи, оскільки СВБ несе такі переваги: збіль-
шення обсягів продажу та частки ринку; зміцнення та посилення
позицій бренду; покращення іміджу та посилення впливу; ширші
можливості залучати, мотивувати та винагороджувати працівни-
ків; зменшення оперативних витрат; надання переваги соціально
орієнтованим компаніям з боку інвесторів і фінансових аналітиків.

У світовій практиці позитивний імідж підприємства є передумо-
вою довготривалого, стабільного та успішного функціонування під-
приємства на ринку. Позитивний імідж підвищує специфічність та
унікальність товарів, знижує чутливість до зміни ціни, забезпечую-
чи конкурентні переваги підприємства, у результаті чого підприєм-
ство зміцнює власні позиції щодо товарів-замінників та отримує по-
легшений доступ фірми до людських і фінансових ресурсів.
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