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соціальний маркетинг

Ак ту альність проб ле ми.

У су час но му світі фор му ван ня і
роз ви ток соціаль ної відповідаль -
ності бізне су стає де далі більш ак ту -
аль ною і го с т рою проб ле мою. Це
обу мов ле но тим, що сьо годні прак -
тич но всі країни світу за зна ють в тій
чи іншій мірі вплив про цесів гло -
балізації еко номіки, змен шен ня
рівня дер жав но го ре гу лю ван ня, а та -
кож зміну суспільних на строїв,
очіку вань і си с те ми цінно с тей. Зро с -
тає роль і зна чен ня бізне су у
вирішенні на сущ них зав дань соціа-
ль ної підтрим ки чис лен них верств
на се лен ня, рівень і якість жит тя
яких є низь ки ми і не відповіда ють
су час ним соціаль ним стан дар там.

Для Ук раїни не менш ак ту аль ною
є проб ле ма соціаль но го за хи с ту, бо -
роть би з бідністю, за хи с ту на вко -
лиш ньо го се ре до ви ща. Ба жає цьо го
чи ні, але ко жен керівник ра но чи
пізно по стає пе ред прий нят тям
рішен ня сто сов но впро ва джен ня за -
ходів соціаль ної відповідаль ності до
стра тегії роз вит ку сво го підприє-
мства, ад же в умо вах інте г рації до
світо вої спільно ти соціаль на
відповідальність бізне су є не обхі-
дною скла до вою і стриж нем кон ку -
рен то с про мож ності ком панії.

Аналіз ос танніх на уко вих
досліджень і публікацій. 

Ва го мий вклад у ста нов лен ня,
роз ви ток і досліджен ня регіональ -

них особ ли во с тей соціаль но

відповідаль но го підхо ду до ве ден ня
ви роб ни чої діяль ності зро би ли
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По нят тя соціаль ної відповідаль -
ності бізне су для Ук раїни є віднос но
но вим. Як що вра ху ва ти, що єди но го
трак ту ван ня цьо го терміна не існує і
досі [1], а вітчиз ня на на уко ва спіль-
но та не так дав но по ча ла ціка ви ти ся
цією те мою, то мож на зро би ти вис -
но вок, що ще ба га то пи тань по тре -
бу ють чіткої відповіді, зо к ре ма ті, що
сто су ють ся ре алізації соціаль ної
відповідаль ності підприємства в
суспільстві.

Ме тою цієї ро бо ти є роз крит тя

кон цепції соціаль но
етич но го мар -
ке тин гу, що до зво лить вста но ви ти
тісний зв'язок цьо го по нят тя з
соціаль ною відповідальністю бізне су.

Вик лад ос нов но го ма -
теріалу досліджен ня. 

Кон цепція соціаль но
етич но го
мар ке тин гу ви ник ла у третій чверті
ХХ ст. [2; 3, с. 119] і ма ла при зна чен -
ня заміни ти тра диційну кон цепцію
мар ке тин гу. За га лом соціаль но

етич ний мар ке тинг роз г ля дається як
кон цепція уз го джен ня і поєднан ня
інте ресів ор ганізації, спо жи вачів і
суспільства у ціло му.

Най важ ливіші ха рак те ри с ти ки
кон цепції соціаль но
етич но го мар -
ке тин гу мож на пред ста ви ти у трьох
пунк тах [2]:
1. Провідна ідея кон цепції: ви роб -

ниц тво то варів, які за до воль ня -
ють існу ючі по тре би з ура ху ван -
ням ви мог і об ме жень суспільства.

2. Ос нов ний інстру мен тарій для ре -
алізації кон цепції:
u ком плекс мар ке тин гу (4Р);
u досліджен ня спо жи ва ча;
u досліджен ня соціаль них та еко -

логічних наслідків ви роб ниц -
тва і ви ко ри с тан ня ви роб ле них
то варів і по слуг.

3. Го ло вна ме та кон цепції: за до воль -
нян ня по треб цільо вих ринків за
умов збе ре жен ня людських, ма -
теріаль них, енер ге тич них та
інших ре сурсів, охо ро ни на вко -
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лиш ньо го се ре до ви ща.
Ви хо дя чи з виз на чен ня кон цепції

соціаль но
етич но го мар ке тин гу та
роз г ля ну тих ви ще ха рак те ри с тик,
мож на про ве с ти па ра лель та ок рес -
ли ти пря мий зв'язок між да ним по -
нят тям і соціаль ною відповіда-
льністю бізне су.

Соціаль на відповідальність бізне -
су 
 філо софія по ведінки і кон -
цепція по бу до ви діло вим співто ва -
ри с т вом, ком паніями та ок ре ми ми
пред став ни ка ми бізне су своєї діяль -
ності з ме тою ста ло го роз вит ку та
збе ре жен ня ре сурсів для май бутніх
по колінь.

Ос новні прин ци пи КСВ:

 ви роб ниц тво якісної про дукції

та по слуг для спо жи ва ча;

 не ухиль не ви ко нан ня ви мог

за ко но дав ства;

 облік суспільних очіку вань і

за галь но п рий ня тих етич них
норм у прак тиці ве ден ня
справ.

Пріори тетні на пря ми соціаль ної
відповідаль ності бізне су:

u інве с тиції в роз ви ток пер со на -
лу;

u ство рен ня без печ них умов
праці та охо ро на здо ров'я;

u за охо чен ня бла годійності;
u при ро до охо рон на діяльність;
u ре сур соз бе ре жен ня.
На су час но му етапі проб ле ма роз -

вит ку соціаль ної відповідаль ності
бізне су в Ук раїні є особ ли во ак ту -
аль ною. По зиціону ван ня соціаль -
но
відповідаль ної ком паній ста ло
мод ним, але спра ва по де ку ди до хо -
дить до аб сур ду, ко ли до три ман ня
за ко но дав ства по зиціонується як
ви ко ри с тан ня ефек тив них соціаль -
них тех но логій.

Сло во с по лу чен ня "соціаль на
відповідальність" є до сить ціка вим,
оскільки ук раїнське за ко но дав ство
(на відміну від інших різно видів
відповідаль ності) цей термін не ре -
гу лює. На при клад, під юри дич ною
відповідальністю ро зуміють один з
видів соціаль ної відповідаль ності 

це пе ред ба чені за ко ном вид і міра
дер жав но
влад но го (при му со во го)
виз нан ня осо бою втрат благ осо би с -
то го, ор ганізаційно го і май но во го
ха рак те ру за вчи не не пра во по ру -

шен ня [4]. Гро ма дянська відпові-
дальність є од ним з видів юри дич ної
відповідаль ності і по ля гає у за сто су -
ванні до пра во по руш ни ка вста нов -
ле них за ко ном за собів впли ву, що
при зво дять до еко номічно не -
вигідних наслідків май но во го ха рак -
те ру: по крит тя збитків, спла та штра -
фу, пені, відшко ду ван ня шко ди.

На відміну від них соціаль на
відповідальність не пе ред ба чає жор -
ст ких норм. Це до б ровільний
обов'язок бізне с менів про во ди ти
діло ву політи ку у відповідності до
по треб суспільства та го товність
суб'єктів бізне су розділи ти з дер жа -
вою всю відповідальність за соціаль -
но
еко номічний стан країни.

Ча с то під соціаль ною відповіда-
льністю бізне су ро зуміють бла -
годійність. Але не слід от от ож ню ва -
ти ці два по нят тя. Під бла годійністю
ма ють на увазі на дан ня ма теріаль ної
до по мо ги тим, хто по тре бу ють її.
Бла годійність та кож мо же бу ти
спря мо ва на на за охо чен ня і роз ви -
ток будь
яких суспільно зна чу щих
форм діяль ності (на при клад, за хист
на вко лиш ньо го се ре до ви ща, охо ро -
ну пам'ят ників куль ту ри) [5].

Для то го щоб виз на чи ти, що ро -
зуміють ук раїнські ком панії під
соціаль ною відповідальністю бізне -
су, Ук раїнською Мар ке тин го вою
Гру пою для Офісу ко ор ди на то ра си -
с те ми ООН в Ук раїні бу ло про ве де -
но досліджен ня, під час яко го опи -
та но 1221 ук раїнських ком паній [6]
Для відповіді на це пи тан ня ре с пон -
ден там за про по ну ва ли на вибір 15
твер д жень про суть соціаль ної

відповідаль ності бізне су. Так, за ре -
зуль та та ми опи ту ван ня, найбільша
ча с ти на ком паній ста вить ся до неї
як до впро ва джен ня соціаль них
про грам поліпшен ня умов праці
пер со на лу (65,5%), роз ви ток пер со -
на лу і йо го нав чан ня (63,2%), бла -
годійну до по мо гу гро мадськості
(56%), етич не став лен ня до по -
купців (49.5%) (табл. 1).

От ри мані дані не збіга ють ся з
існу ю чою дум кою, що соціаль на
відповідальність бізне су асоціюєть-
ся в суспільстві на сам пе ред з бла -
годійністю. Зміщен ня ак центів у бік
внутрішніх соціаль них про грам
ком паній, спря мо ва них на праці-
вників, мож на відне с ти до спе -
цифіки роз вит ку соціаль ної відпо-
відаль ності в Ук раїні. Од ним з по яс -
нень цьо го мо же слу жи ти сфор мо -
ва на на да ний мо мент в Ук раїні ви -
со ка за лежність ефек тив ності ро бо -
ти ком паній від про дук тив ності
праці працівників та їх ло яль ності
до своїх ком паній. Не зва жа ю чи на
без робіття в Ук раїні, у підприємств
за ли шається го с т рою по тре ба в
кваліфіко ваній і про фесійній ро -
бочій силі.

Щоб виз на чи ти, на рішен ня яких
суспільних проб лем у пер шу чер гу
по винні бу ти орієнто вані соціальні
про ек ти бізне су, ком панія
Research&Branding Group про ве ла
досліджен ня. Збір інфор мації про -
во ди в ся ме то дом осо би с то го
інтерв'ю у 24
х об ла с тях Ук раїни і
АР Крим. Ре с пон ден ти відби ра лись
за квот ною вибіркою, що ре п ре зен -
тує до рос ле на се лен ня країни за
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Таб ли ця 1
Скла дові по нят тя СВБ (% підприємств)

Дже ре ло: [6].
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місцем про жи ван ня (об ласть), стат -
тю і віком. Об сяг вибірко вої су куп -
ності ста но вить 2076 ре с пон дентів
[7].

У про цесі аналізу ре с пон ден ти
ок ре мих об ла с тей до дат ко во
об'єдну ва лись у три регіони:
Західний (Во линська, За кар патська,
Іва но
Франківська, Львівська, Рів-
ненська, Тер нопільська, Чернівець-
ка обл.), Цен т раль ний (Київська,
Вінницька, Жи то мирська, Кіро во г -
радська, Хмель ницька, Пол тавська,
Сумська, Чер кась ка та Чернігівська
обл.) і Півден но
Східний (АР Крим,
За порізька, Ми ко лаївська, Одесь ка,
Хер сонська, Дніпро пе т ровська,
Харківська, До нецька, Лу ганська
обл.).

Як по ка зу ють ре зуль та ти роз г ля -
ну тих досліджень, ос таннім ча сом
все більшої ува ги на бу ває пи тан ня
зро с та ю чої ролі бізне су в ук -
раїнсько му суспільстві. Все більше
лю дей цікав лять ся пи тан ням впли ву
діяль ності ком паній на соціаль ну та
еко логічну сфе ри. Існує ве ли ка
вірогідність суттєво го зро с тан ня ти -
с ку з бо ку гро мадськості що до
соціаль ної відповідаль ності бізне су

у най ближчі ро ки. Та кож існує зро с -
та ю че виз нан ня се ред ук раїнсько го
бізне су по тре би до ро зуміння та
відповіді на дані очіку ван ня
суспільства у та кий спосіб, щоб це
по кра щу ва ло бізнес
діяльність і
ство рю ва ло порівняльні пе ре ва ги.

Мож ливі еко номічні ви го ди для
ком панії [8, 9, 10]:


 зро с тан ня про дажів і поліп-
шен ня по зиції на рин ку;


 збільшен ня про дук тив ності
праці;


 зро с тан ня вар тості ком панії за
ра ху нок підви щен ня оцінки її
ре пу тації;


 по лег шен ня до сту пу до інве с -
тицій;


 стабільність і стійкість роз вит -
ку ком панії в дов го с т ро ковій
пер спек тиві;


 по слаб лен ня кон т ро лю з бо ку
дер жав них ор ганів та ін.

От же, зба лан со ва на і ре зуль та тив -
на соціаль на відповідальність ком -
паній зни жує підприємницькі ри зи -
ки, зміцнює кон ку рен то с про мож-
ність, підви щує ефек тивність пер со -
на лу і ло яльність спо жи вачів, полі-
пшує ре пу тацію підприємців, ком -

паній і бізнес
спільно ти в ціло му.
На жаль, діяльність ба га ть ох

(навіть провідних) ук раїнських ком -
паній мож на оціни ти скоріше за
кри терієм соціаль ної зо бов'яза ності,
а не соціаль ної відповідаль ності.
При чин тут безліч, у то му числі [11,
12]:

u відсутність з бо ку дер жа ви ре -
аль но го сти му лю ван ня про зо -
рості та соціаль ної відповіда-
ль ності бізне су;

u вузь ке ро зуміння зав дань, що
сто ять пе ред бізне сом;

u слаб ка інфор мо ваність гро -
мадськості про цілі і ре зуль та ти
діяль ності більшості ор -
ганізацій;

u кри тич не став лен ня до якості
інфор мації про діяльність
бізнес
суб'єктів;

uши ро ке роз по в сю джен ня не -
фор маль них тіньо вих еко -
номічних відно син;

u слабкість гро ма дянсько го
суспільства і соціаль но го парт -
нер ства та ін.

За ува жи мо, що в еко номічно роз -
ви не них країнах соціаль на
відповідальність бізне су є життєво
важ ли вим і за галь но виз на ним фак -
то ром кон ку ренції.

Оче вид но, що вив чен ня іно зем -
но го досвіду в цій сфері бу де ко рис -
ним, але у разі ви ко ри с тан ня йо го
не обхідно співвідне с ти з ук -
раїнськи ми ре аліями. Історія
соціаль ної відповідаль ності бізне су
в Ук раїні по вин на ак тив но роз ви ва -
тись.

Вис нов ки. 

Спро би де я ких ком паній вста но -
ви ти ба ланс між дво ма на пер ший
по гляд про ти леж ни ми по лю са ми:
пра гнен ням до мак симізації при бут -
ку і про ве ден ням політи ки соціаль -
ної відповідаль ності бізне су 
 це по -
мил ко вий підхід. Соціаль но
етич -
ний мар ке тинг, а от же, і соціаль -
но
відповідаль на політи ка, са мо по -
жер т ву ван ня не по тре бу ють. На впа -
ки, соціаль но
відповідаль ний мар -
ке тинг не се оче видні ви го ди для всіх
учас ників рин ку. Спо жи вач як член
суспільства за до воль няє свою
зацікав леність у підви щенні за галь -

соціальний маркетинг

Таб ли ця 2
Гро мадські проб ле ми, на вирішен ня яких має бу ти зорієнто вані соціальні 

про ек ти бізне су, %

Дже ре ло: [7].



МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI №5 s 201058

но го рівня жит тя і вирішенні най ак -
ту альніших соціаль них проб лем.
Ком панія, у свою чер гу, от ри мує ви -
на го ро ду у формі по кра щен ня
іміджу, зро с тан ням ло яль ності
клієнтів, а от же, по кра щен ням
фінан со вих по каз ників. Бе ру чи це
до ува ги, по стає по тре ба у роз робці
по каз ників ефек тив ності ре алізації
за ходів з соціаль но
етич но го мар ке -
тин гу та соціаль ної відповідаль ності
за га лом. Цьо му пи тан ню бу дуть
при свя чені на ступні досліджен ня.
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