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Abstract: Статтю присвячено удосконаленню 
теоретико-методичних питань та концептуально-
інструментального базису соціально відповідального 
маркетингу експортоорієнтованого підприємства, що 
функціонує в нелінійних умовах зовнішнього 
середовища. Розкрито результати впровадження 
принципів соціальної відповідальності в систему 
маркетингу підприємства. Зазначено позиції 
аналізованого підприємства щодо впровадження 
стандартів КСВ. Оцінено його впливи на розвиток 
конкурентоспроможності підприємства. Висвітлено 
стан реалізації соціально відповідального маркетингу 
на обраному для аналізу підприємстві та наведено 
пропозиції щодо його розвитку. Доведено, що 
соціально відповідальний маркетинг є дієвим 
інструментом просування підприємства на 
зовнішньому ринку. 
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1. Постановка проблеми. 
 

В умовах зростання уваги споживачів до соціальних і екологічних проблем та під 
тиском впливових стейкхолдерів, прикладний маркетинг змушений перебудовувати 
свої практики. Планування маркетингової діяльності підприємства починається із 
формулювання цілей і завдань, адаптованих до чинників зовнішнього і внутрішнього 
середовища [9, с. 188] з врахуванням таких аспектів, як початкове позиціонування 
компанії, її репутацію серед клієнтів, сприйняття ключовими споживачами ідей 
реалізації різних форм діяльності, у тому числі, і соціально відповідальної. 

Все частіше споживачі звертають увагу на імідж виробника, що склався в процесі 
його соціально відповідальної діяльності. Разом з тим, на думку переважної більшості 
дослідників, роль маркетингу саме й полягає у забезпеченні економічного розвитку 
бізнесу і покращенні якості життя людини. Саме тому вважаємо, що маркетингова 
діяльність – важлива сфера реалізації концепції корпоративної соціальної 
відповідальності. 

Інтеграція маркетингової політики навколо засад корпоративної соціальної 
відповідальності та сталого розвитку нині стає обов’язковим елементом діяльності 
експортоорієнтованих підприємств, незалежно від сфери їх діяльності. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Питання реалізації соціально відповідального маркетингу все частіше стає 
об’єктом досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких: Божук С. Г., 
Боуэн Дж., Гладка В. О., Гросул В. А., Дмитриченко О. П., Зеленко О. О., Котлер Ф., 
Маслова Т. Д., Мейкенз Дж. [5; 6]. та інші. Вплив концепції корпоративної соціальної 
відповідальності на розвиток підприємства  розглянутий у працях таких науковців, як: 
Антонюк Л. Л., Грицина Л. А., Кравченко Т. В., Моісеєнко Т. Є. [2; 4; 7; 8] та інших. Це 
свідчить про наявність досить високого інтересу до даної проблеми, її актуальність. 

 

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
 

Проте, у наукових доробках вітчизняних вчених немає чіткості щодо практики 
застосування соціально відповідального маркетингу для підвищення 
конкурентоспроможності підприємств. 

Дискусійним є питання визначення рівня впровадження соціальної 
відповідальності в систему маркетингу експортоорієнтованого підприємства. 

 

4. Постановка завдання. 
 

Враховуючи вищезазначене, метою статті є аналіз основних аспектів 
впровадження та реалізації соціально відповідального маркетингу для підвищення 
конкурентоспроможності експортоорієнтованого підприємства. 

 

5. Виклад основного матеріалу. 
 

Концепція соціально-відповідального маркетингу, яка замінила традиційну 
концепцію маркетингу, започаткована у третій чверті ХХ ст. Основоположник теорії 
маркетингу Ф. Котлер зазначав, що: «Концепція соціально-відповідального маркетингу 
полягає у встановленні потреб, бажань і інтересів цільових ринків та їхнє задоволення 
більш ефективними і продуктивними, ніж у конкурентів, способами, що зберігають або 
підвищують добробут як споживача, так і суспільства загалом» [6]. 

Маркетинговий потенціал підприємства здійснює значний вплив на його 
конкурентоспроможність [1]. Важливим у провадженні соціально відповідального 
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маркетингу є збалансування трьох чинників: прибутків підприємства, споживчих 
потреб цільової групи та інтересів суспільства. Аналіз соціально відповідального 
маркетингу  здійснимо на прикладі ТзОВ «Орбітал», яке розташоване у Тернопільській 
обл, спеціалізується на виготовленні скляних ялинкових прикрас. Основна мета ТОВ 
«Орбітал» – здійснення господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреб 
покупців та одержання прибутків в інтересах засновників. 

Виробничі потужності підприємства – близько 1 млн. штук в рік. Продуктивність 
праці – 3000 штук у зміну. Обсяги експорту (в гривневому еквіваленті) в 2016 році – 
1 053 226 грн. Обсяги імпорту сировини та матеріалів в 2016 році – 193 602 грн. Обсяги 
реалізації продукції на ринку України в 2016 році – понад 500 000 грн. 

На початку своєї роботи (2003 р.) підприємство зробило акцент на використанні 
у виробництві переважно імпортної сировини та матеріалів, зокрема, у посрібленні, 
фарбуванні та оздобленні скляних виробів використовуються матеріали відомих 
німецьких фірм, що дає змогу підвищити якість ялинкових прикрас до рівня основних 
виробників Європи, таких як Німеччина, Польща, Англія, США. Завдяки цьому, 
починаючи з 2004 року, 65% виробленої продукції експортується закордон, 35 % – 
реалізується на внутрішньому ринку України. На даний момент основними бізнес 
партнерами є фірми Німеччини, Республіки Польща, Литви. Основними іноземними 
бізнес партнерами є фірми «АБОЗ» та «СПІНГРУП» (Польща). 

Свою продукцію підприємство експортує в країни близького та далекого 
зарубіжжя без допомоги посередників, а спираючись на міжнародний досвід роботи з 
покупцями. 

Загалом, підприємство орієнтується на експорт та насичення закордонних 
ринків, а не вітчизняних. Причинами цього є: 

- хаотичність українського ринку; 
- укладання договорів з вітчизняними покупцями відбувається лише восени 

(ближче до сезону продажу, тобто новорічних та різдвяних свят); 
- іноземні партнери замовляють продукцію протягом року; 
-  електроенергія в Польщі в 2 рази дорожча, ніж на Україні; 
-  заробітна плата польських робітників в 4 рази вища, ніж у нас; 
-  можливість відшкодування податку на додану вартість; 
-  можливість розширення власного бізнесу за рахунок зацікавленості іншими 

іноземними клієнтами-споживачами. 
Можна констатувати той факт, що продукція ТзОВ «Орбітал» є 

конкурентоздатною на зовнішньому ринку. За 2014-2016 роки спостерігається значне 
підвищення обсягів випуску продукції, підприємство має мету розширювати 
реалізацію продукції на експорт. Тому, існують реальні передумови для збільшення 
власної частки на споживчому ринку зарубіжних країн, розширення географії збуту 
виробленої продукції. Однак, середовище функціонування підприємства є 
висококонкурентним, що змушує ТзОВ «Орбітал» шукати інструменти і методи 
підвищення рівня своєї конкурентоспроможності. 

ТзОВ «Орбітал», окрім мети отримання прибутку, прагне закріпити за собою 
статус підприємства, небайдужого до розвитку суспільства. Науково доведено, що 
здійснення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) приносить підприємству 
певні вигоди: економічні, соціальні, іміджеві [3], а тому підприємство з хорошою 
репутацією має більше шансів зайняти бажану частку ринку.  

Соціально-відповідальний маркетинг є важливою частиною КСВ 
експортоорієнтованого підприємства. Результатом впровадження принципів 
соціальної відповідальності в систему маркетингу ТОВ «Орбітал», зображене на рис. 1, є 
формування конкурентних переваг, які необхідні для розширення 
зовнішньоекономічної діяльності. 
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Рис. 1. Вплив впровадження соціально відповідального маркетингу на 
конкурентоспроможність підприємства [7] 

 

Для оцінювання стану соціально-відповідального маркетингу поєднаємо 
використання концепцій 4 «Р» маркетингу та КСВ. 

КСВ реалізується у напрямах: екологія; трудові практики; прозорість та 
маркетинг; громадськість, ЗМІ; управлінські практики; врахування потреб суспільства. 
Концепція 4 «Р» реалізується через характеристику товару, ціни, просування та каналів 
розподілу. Використання такого підходу дозволить визначити стан впровадження 
соціально-відповідального маркетингу на ТзОВ «Орбітал» та ідентифікувати проблеми, 
пов’язані із його подальшим укоріненням у повсякденну діяльність аналізованого 
підприємства. 

Для вирішення окресленої задачі побудуємо матрицю, в якій зазначені позиції 
підприємства щодо впровадження стандартів КСВ у свою маркетингову діяльність 
(табл. 1). 

 

Таблиця 1. Матриця 4 «Р» маркетингу в форматі КСВ для ТОВ «Орбітал» 
Напрями КСВ Складові 4 «Р» маркетингу 

Товар Ціна Місце Просування 
Екологія 2 2 1 1 
Трудові практики 2 1 0 0 
Прозорість та маркетинг 2 2 1 2 
Громадськість, ЗМІ 2 0 1 1 
Управлінські практики 2 2 2 2 
Врахування потреб суспільства 2 2 1 1 

 

0 – маркетингова діяльність не враховує принципи КСВ 
1 – маркетингова діяльність частково враховує принципи КСВ 
2 – маркетингова діяльність базується на принципах КСВ 

Примітка: побудовано автором самостійно 
 

Одержані результати відповідності соціально-відповідального маркетингу 
напрямам розвитку КСВ підтверджують, що проблема полягає у невідповідності 
стратегії маркетингу принципам КСВ. На досліджуваному підприємстві реалізовується 
традиційна концепція маркетингу, а принципи соціально-відповідального маркетингу 
не завжди знаходять відображення у діяльності підприємства.  
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- сталий розвиток підприємства; 
- дотримання екологічності та якості продукції; 
- співпраця з місцевими постачальниками, 
висування етичних вимог;  
- безпечність технологій поставок товарів, 
задоволення потреб кінцевих споживачів; 
- формування позитивного відношення до 
діяльності фірми, лояльності споживачів; 
- охорона, гігієна праці, професійний розвиток; 
- ефективність контролю, відкритість та 
прозорість інформації; 
- налагодження відносин із органами влади, 
громадськими організаціями. 
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ТзОВ «Орбітал» спрямоване на удосконалення системи соціально-
відповідального маркетингу, має можливості та бажання виконувати свої морально-
духовні обов’язки і правові норми в соціальній та екологічній сферах, тому вважаємо за 
доцільне розробити для даного підприємства напрями реалізації соціально-
відповідальних заходів у розрізі елементів маркетинг-мікс. 

У таблиці 2 проаналізовано істотні питання соціально-відповідального 
маркетингу на основі [5] та ідентифіковано напрями реалізації соціально-
відповідальних заходів у відповідності до істотних питань у межах кожного елементу 
комплексу маркетингу. 

 

Таблиця 2. Напрямки реалізації соціально-відповідальних заходів ТОВ «Орбітал» 
у розрізі елементів маркетинг-мікс 

Елементи 
маркетингу-

мікс 

Істотні питання соціально-
відповідального 

маркетингу  

Стан реалізації соціально відповідальних 
практик 

1 2 3 
Продукт 
(product) 

- якість та надійність передачі 
товару; 

- рівень обслуговування 
клієнтів 

 зниження рівня бракованої продукції, 
заохочення працівників; 

 скорочення терміну виготовлення ялинкових 
прикрас за рахунок оптимізації планування; 

 підвищення ефективності роботи всього 
персоналу; 

 часткова автоматизація виробництва; 
 розроблено Стандарт обслуговування клієнтів; 
 – постійне відслідковування дотримання 

Стандарту обслуговування клієнтів 
працівниками компанії з використанням 
методу “таємного покупця” 

Ціноутворення 
(price) 

- справедливе і прозоре 
формування цин 

- можливість вибору цінової категорії; 
- гнучка цінова політика для малозабезпечених 

верств населення 
Вибір каналів 
збуту, місць 
продажу (place) 

- перехід до безпечних 
технологій транспортування; 

- співпраця із місцями збуту 
для організації 
оптимального постачання 
клієнтам; 

- організація збуту продукції 
із врахуванням власних 
інтересів 

 побудова автоматизованої системи обліку 
продукції, що дозволяє ефективно управляти 
збутом і більш точно прогнозувати зміну 
споживання; 

 послуга оповіщення клієнтів про новинки, 
акції, нові лінії продукції за допомогою SMS-
повідомлень; 

 оперативне реагування на телефонні 
звернення клієнтів 

Просування 
продукту на 
ринку 
(promotion) 

- надання повної і об’єктивної 
інформації споживачам;  

- надання фахових 
консультацій; 

- вплив продукту на людей і 
довкілля; 

- екоефективність та 
енергозбереження 

– ведеться інформаційно-консультативна робота 
з населенням, нагадується про необхідність 
пояснювати дітям правила поведінки з 
скляними  прикрасами, електричними 
гірляндами; 

– оголошення на радіо, статті у ЗМІ, співпраця з 
органами влади, екскурсії на виробництво для 
учнів шкіл, акції у дитячих таборах; 

– налагодження роботи інформаційного 
колцентру; 

- зменшення виробничого травматизму 
працівників 

 - сприяння розвитку громади і 
територій присутності 

– сприяння культурному розвитку 
Теребовлянщини; 

– підтримка спорту; 
– розвиток благодійності: допомога дитячим 

будинкам, школам-інтернатам, та школам; 
– співпраця з місцевими громадами; 
- – впровадження програми безбар’єрності 

Примітка: згруповано автором із використанням [5] 
 

Зазначимо, що соціально-відповідальну спрямованість маркетингу, основою якої 
виступає аналіз істотних питань бізнесу підприємства, потрібно доводити до відома, 
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усвідомлювати та враховувати кожному працівнику підприємства, таку спрямованість 
також мають поділяти всі ключові контрагенти. 

 

6. Висновки та пропозиції. 
 

ТзОВ «Орбітал» займає на території Тернопільської області важливе місце з 
виробництва та постачання ялинкових іграшок та прикрас. Орієнтацію діяльності ТзОВ 
«Орбітал»  на засади соціально відповідального маркетингу вважаємо необхідною 
умовою для ведення фінансово прибуткового бізнесу, що призводить до сталого 
розвитку та можливості освоєння нових ринків збуту на міжнародній арені.  

Соціально відповідальні  підходи до маркетингової діяльності  вже стали 
об’єктивною реальністю ведення бізнесу, без якої підприємства ризикують не вижити 
в жорсткому конкурентному середовищі. 

Таким чином, КСВ є дієвим інструментом просування підприємства на 
зовнішньому ринку, а набуті якісні соціальні ознаки підприємств є рушійною силою 
соціалізації підприємницького сектору в Україні. 

Перспективою подальших досліджень в цьому напрямку є пошук ефективних 
методів управління соціально відповідальним маркетингом експортоорієнтованих 
підприємств. 
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