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Тема: ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА МАРКЕТИНГУ. 

СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ 

Мета: формування поняття маркетингу взаємовідносин, ви значення його 

принципів і підходів, поняття лояльності та задоволеності споживача. 

К. Ебрат та М. Рассел виділяють такі принципи маркетингу взаємовідносин, 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Принципи маркетингу взаємовідносин 

 

Переваги маркетингу взаємовідносин зі споживачами були узагальнені А. 

Дейєм, В. Діном та І. Рейнолдсом у 1998 р. і представлені на рис. 2. 

Проте, застосування маркетингу взаємовідносин виправдане в тому разі, 

коли дохід від підтримання взаємовідносин перевищує витрати на їх 

підтримання. Співвідношення доходів і витрат стосовно різних категорій 

споживачів наведено в рис. 3. 

Найвигіднішими є «гіганти, що сплять»: вони забезпечують значний дохід, 

а витрати на підтримання взаємовідносин з ними низькі. 
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Рис. 2. Переваги маркетингу взаємовідносин зі споживачами 

 

Рис. 3. Порівняння доходу під встановлення взаємодії зі споживачами з 

витратами на їх утримання 

Більша частина зусиль маркетингу взаємовідносин витрачається на 

«великих торгівців», які забезпечують значний дохід, але дуже вимогливі. Вони 

так само вигідні, як і «улюбленці», які забезпечують незначний дохід, однак і не 

вимагають багато уваги. Найменш вигідною є група споживачів 

«правопорушників», які забезпечують незначний дохід, але надзвичайно 

вимогливі. З такими споживачами краще не мати справи. 

Для порівняння цінностей привілеїв, що надаються покупцю, та витрат на їх 

здійснення використовують просту і наочну матрицю "вартість-цінність" (рис. 

4), яка лає змогу виділити та згрупувати привілеї залежно від співвідношення їх 

вартості для компанії та цінності для клієнта. 

 

Рис. 4. Матриця «вартість-цінність» 
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Привілеї, розміщені в І і IV квадрантах матриці, найважливіші для клієнтів. 

Для компанії ідеальною є ситуація, коли відносно низька вартість привілею 

відповідає високій цінності для клієнта. Однак на практиці найпоширенішою є 

формула: висока цінність - висока вартість. У цьому разі витрати на 

найважливіші цінні для споживачів цінності слід розглядати не як витрати, а як 

довгострокові інвестиції у формування лояльності клієнтів, результатом якої 

буде збільшення прибутку компанії. Без сумніву, слід виключити з портфелю 

неефективні привілеї, що потрапили в II і III квадранти, звільнивши компанію 

від зайвого витрачання коштів. 

Для налагодження стійких зв'язків зі своїми споживачами та досягнення 

вищого рівня задоволення їхніх запитів компанія може використати будь-який з 

трьох підходів, що утворюють споживчу вартість, рис. 5. 

 

Рис. 5. Основні підходи утворення споживчої вартості 

За допомогою маркетингу взаємовідносин формується лояльність та 

задоволеність споживача. 

• Компанії можуть запропонувати споживачам 
участь у частотних та клубних маркетингових 
програмах. Частотні маркетингові програми 
передбачають винагороду споживачам, які часто 
здійснюють покупки та/або тим, хто закуповує 
значні обсяги товарів. Частотний маркетинг - це 
визнання того факту, що 20% споживачів 
компанії забезпечують 80% обсягу її продажу

Перший підхід ґрунтується 
на доданні фінансових вигід 

у взаємовідносинах зі 
споживачами

• У цьому разі персонал підприємства працює у 
напрямі посилення соціальних зв'язків зі 
споживачами за допомогою індивідуалізації та 
персоніфікації відносин. Вони вивчають 
індивідуальні потреби й запити окремих 
споживачів, а потім індивідуалізують чи 
персоніфікують свої товари та послуги

Другий підхід полягає в 
доданні суспільної переваги 

до фінансових переваг та 
зміцненні соціальних зв'язків

• Маркетолог, що працює з ринком підприємств-
споживачів, може постачати їм спеціальне 
обладнання чи комп'ютерні програми, які 
можуть допомогти в управлінні рахунками, 
платіжними відомостями чи товарними запасами

Третій підхід до 
встановлення міцних 

взаємовідносин з клієнтами 
полягає в доданні 

структурних зв'язків поряд з 
фінансовими та соціальними 

перевагами
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Лояльність - це віддання переваги споживачем певному товару чи послузі, 

що формується в результаті узагальнення відчуттів, емоцій, думок відносно 

цього товару або послуги. 

Лояльність споживачів - це їх схвальне ставлення до продуктів, послуг, 

сервісу, торгової марки, логотипу, зовнішнього вигляду, персоналу, місця 

продажу тощо певної компанії. Схвальне ставлення або тенденція обирати 

продукт чи послугу компанії виявляється в діях покупців. 

Лояльний споживач має відповідати таким вимогам: 

− регулярно здійснює повторні покупки; 

− купує широкий спектр продукції компанії; 

− привертає увагу інших покупців; 

− не реагує на пропозиції конкурентів. 

Лояльність визначається поєднанням поведінкових характеристик та 

характеристик, що сприймаються. Отже, поведінкова лояльність визначається 

поведінкою покупця під час придбання. До складових поведінкової лояльності 

відносять: перехресний продаж, збільшення покупок, повторні покупки, 

підтримання споживачем досягнутого рівня взаємодії з компанією. До основних 

компонентів лояльності, що сприймається, відносять задоволеність споживача та 

поінформованість. 

Задоволеність - це відчуття задоволення, що виникає у споживача, який 

зіставляє попередні очікування І реальні якості придбаного продукту. 

Задоволеність клієнтів - суб'єктивна характеристика, свого роду 

результативне відображення у свідомості споживачів (необов'язково правильне) 

дійсних переваг та недоліків компаній, товарів чи послуг. 

Поінформованість споживача - це ступінь обізнаності діями компанії на 

цільовому ринку. 

Задоволеність є необхідною умовою для формування лояльності, однак у 

міру розвитку лояльності вона втрачає своє першочергове значення, і в дію 

вступають інші фактори. Особливу роль відіграє соціальне оточення споживача. 
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Залежно від рівня поведінкової лояльності та лояльності, що сприймається, 

можна виокремити різні види лояльності (рис. 6). 

Абсолютна лояльність - ситуація, за якої високому рівню поведінкової 

лояльності споживача відповідає високий рівень лояльності, що сприймається, - 

є найбільш бажаною для компанії. Споживачів з абсолютною лояльністю 

найлегше утримати. При цьому для утримання споживачів достатньо 

підтримання наявних стандартів якості продукту чи послуги, а також 

обслуговування. 

 

Рис. 6. Типи і види лояльності споживачів 

Прихована лояльність означає, що низькому рівню поведінкової лояльності 

споживача відповідає високий рівень лояльності, що сприймається. Тобто 

споживач виділяє певну компанію серед конкурентів, але купує її продукти чи 

послуги не так часто або не в такій кількості, як абсолютно задоволені покупці. 

Причинами цього передусім є зовнішні фактори, наприклад недостатній рівень 

доходу споживача. У цій ситуації компанії необхідно розвивати поведінкову 

лояльність. Для цього можна використовувати, наприклад, цінові фактори. 

Хибна лояльність спостерігається в тому разі, коли високому рівню 

поведінкової лояльності споживача відповідає низький рівень лояльності, що 

сприймається. Ця ситуація є загрозливою, оскільки споживач не прив'язаний до 

компанії. Його покупки в цій організації є результатом звичок, обмеженої 

пропозиції, тому щойно споживач знайде організацію, яка задовольнятиме його 

більшою мірою, він відмовиться від обслуговування. Для утримання споживачів 

з таким типом лояльності необхідно обов'язково посилювати лояльність, що 

сприймається. 

Відсутність лояльності надає мінімальні можливості для утримання 

споживачів. Організації слід відмовитися від утримання цієї частини споживачів, 
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або вживати спеціальних заходів для підвищення, передусім, лояльності, що 

сприймається. 

Існує вісім стадій розвитку лояльності, які може пройти покупець при 

взаємодії з фірмою (рис. 7). 

«Підозрюваний» - споживач, який, можливо, міг би придбати продукт або 

послугу компанії, але точно його наміри невідомі. 

 

 

Рис. 7. Стадії процесу розвитку лояльності споживача 

Потенційний споживач - покупець, у якого є потреба в продукті або послузі 

компанії і можливість їх придбати. Можливо, він ще не співробітничав з 

компанією, а можливо, вже чув про неї або отримав рекомендацію від когось. 

Неперспективний - потенційний споживач, про якого компанія зібрала 

достатньо інформації і визначила, що продукти чи послуги, які пропонує 

компанія, йому або не потрібні, або він не має можливості придбати їх. 

Споживач, що вперше здійснив покупку, може також бути споживачем 

компаній-конкурентів і, можливо, планувати змінити компанію-виробника. 

Повторний споживач - покупець, який здійснив дві й більше покупок у 

компанії. Повторний споживач може продовжувати купувати товари або послуги 

компаній-конкурентів. 
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Клієнт - покупець, який регулярно здійснює покупки в компанії. 

Встановлюється тісна і тривала взаємодія, яка є захистом від компаній-

конкурентів. 

«Адвокат» - здійснює регулярні покупки в компанії, а також розповсюджує 

інформацію про компанію і стає "позаштатним" членом команди маркетингу і 

продажу компанії. 

Втрачений покупець - споживач, який був клієнтом компанії, але вже не 

здійснює покупки впродовж тривалого часу (більше, ніж припускає звичайний 

цикл покупок). 

Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Лояльність це а) споживач, який був клієнтом компанії, але вже не здійснює 

покупки впродовж тривалого часу (більше, ніж припускає 

звичайний цикл покупок) 

2. Втрачений покупець 

це 

б) ступінь обізнаності діями компанії на цільовому ринку 

3. Поінформованість 

споживача це 

в) ситуація, за якої високому рівню поведінкової лояльності 

споживача відповідає високий рівень лояльності, що 

сприймається, - є найбільш бажаною для компанії 

4. Абсолютна 

лояльність це  

г) суб'єктивна характеристика, свого роду результативне 

відображення у свідомості споживачів (необов'язково 

правильне) дійсних переваг та недоліків компаній, товарів чи 

послуг 

5. Задоволеність 

клієнтів це  

д) споживач, який, можливо, міг би придбати продукт або 

послугу компанії, але точно його наміри невідомі 

6. «Підозрюваний» це  е) здійснює регулярні покупки в компанії, а також 

розповсюджує інформацію про компанію і стає «позаштатним» 

членом команди маркетингу і продажу компанії 

7. «Адвокат» споживач  ж) покупець, який регулярно здійснює покупки в компанії 

8. Клієнт це з) покупець, який здійснив дві й більше покупок у компанії 

9. Повторний споживач 

це 

и) споживач про якого компанія зібрала достатньо інформації і 

визначила, що продукти чи послуги, які пропонує компанія, 

йому або не потрібні, або він не має можливості придбати їх 

10. Неперспективний-

потенційний споживач 

к) покупець, у якого є потреба в продукті або послузі компанії 

і можливість їх придбати 

11. Потенційний 

споживач це  

л) схвальне ставлення до продуктів, послуг, сервісу, торгової 

марки, логотипу, зовнішнього вигляду, персоналу, місця 

продажу тощо певної компанії 
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12. Лояльність 

споживачів це 

м) віддання переваги споживачем певному товару чи послузі, 

що формується в результаті узагальнення відчуттів, емоцій, 

думок відносно цього товару або послуги 
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Урок 6 

Тема: СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ 

Мета: сутність соціального маркетингу та принципи його застосування. 

Соціальний маркетинг - відносно нове і перспективний напрямок, що 

дозволяє не тільки зміцнити позиції маркетингу в сучасному світі, а й розширити 

коло проблем, які можна вирішити за допомогою маркетингового підходу до 

забезпечення збалансованого та сталого розвитку. 

В останні роки все більше компаній починають займатися проблемами 

суспільства. Багато представників бізнесу в світі стали відзначати, що 

недостатньо просто створити продукт і викинути його на ринок, просто 

задовольнити попит споживачів. Щоб виглядати в очах споживачів найкращим 

чином, зміцнити свою ділову репутацію, сучасним компаніям необхідно 

вирішувати проблеми суспільства, використовуючи для цього, в числі іншого, і 

інструментарій соціального маркетингу. 

До необхідності соціологічного підходу привела сама внутрішня логіка 

розвитку маркетингу: від збуту до організації взаємодії, де головним є не 

укладання угоди купівлі-продажу, а встановлення довготривалих взаємин зі 

споживачем. 

Термін «соціальний маркетинг» був вперше використаний в 1971 р. Він 

позначав спробу застосування принципів маркетингу і його техніки для сприяння 

вирішенню соціальних завдань, реалізації соціальних ідей, а також в процесі 

соціальних дій. Саме тоді в сферу діяльності компаній все частіше стало 

вплітатися рішення різних суспільних проблем. 

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика концепцій соціального маркетингу 

Концепція  Мета концепції 

Соціально-етичний маркетинг 

(Ф. Котлер, 1971) 

Узгодження і пов'язування інтересів організації, 

споживачів, всього суспільства 

Соціальний маркетинг (Ф. 

Котлер, 1980) 

Розробка, реалізація та контроль над виконанням 

програм, мета яких - домогтися сприйняття і зміни в 

позитивну сторону суджень і думок певних цільових груп 

про соціальні ідеях, завданнях або конкретної діяльності 
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Соціально відповідальний 

маркетинг (Ф. Котлер, 1982) 

Готовність бізнес-фірм до вирішення соціальних завдань 

суспільства, формування корпоративної соціальної 

відповідальності 

Маркетинг ідей (В. Е. Гордін, 

1993) 

Регулювання суспільством соціальних змін методами 

переконання, різного роду стимулювання. 

В якості продавця соціальних цінностей, ідей виступає 

суспільство в особі своїх інститутів, а покупці - члени 

суспільства 

Суспільно 

оріентіровочносоціальний 

маркетинг (А. Тета, 1994) 

Виходить з визначення Ф. Котлера та наголошує на 

необхідності посилення громадської орієнтації 

маркетингу в зв'язку з посиленням впливу на організацію 

і прояв до неї своїх інтересів з боку груп, які не 

перебувають на ринку, таких як уряд чи профспілки 

Соціальний маркетинг (С. 

Захарова, 1995) 

Встановлення потреб, потреб та інтересів цільових 

ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш 

ефективними, ніж у конкурентів способами з одночасним 

збереженням і зміцненням благополуччя споживача і 

суспільства 

 

Незважаючи на те що визначення соціального маркетингу можуть 

відрізнятися один від одного, суть його залишається незмінною: 

− це окрема дисципліна в області маркетингу; 

− він несе користь і всьому суспільству, і цільової аудиторії; 

− він ґрунтується на принципах і техніках, створених комерційним 

маркетингом, особливо на стратегіях маркетинг-міксу, пізніше названого 

«4P» product (продукт), place (місце), price (ціна), promotion (просування). 

Ключовими ознаками соціального маркетингу є: 

− орієнтація на незахищені верстви населення; 

− пропаганда соціальних проблем, підвищення уваги до тієї чи іншої 

соціальної проблеми; 

− залучення грошових коштів на вирішення цієї проблеми. 

У більшості випадків мета соціального маркетингу - сприяти поліпшенню 

життя окремої людини і суспільства в цілому. Наприклад, відмова від куріння 

корисний для здоров'я колишнього курця і його сім'ї, а також скорочує витрати 

на охорону здоров'я, що, без сумніву, вигідно державі. До того ж у курців 
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знижена продуктивність праці. У разі ж, коли людина не отримує прямої вигоди 

для себе, наприклад стаючи донором, соціальний маркетинг акцентує увагу на 

моральному задоволенні від здійснення добрих справ. 

Особливості соціального маркетингу, його основні відмінності від 

комерційного маркетингу. Основні відмінності соціального маркетингу від 

класичного комерційного полягають в наступному. 

1. Соціальний маркетинг відрізняється від комерційного, головним чином, 

своїми цілями. Якщо мета комерційної організації - отримання прибутку, і цю 

мету допомагає досягти маркетингова стратегія, то соціальний маркетинг - це 

нова концепція соціальної відповідальності всіх членів суспільства. Соціальний 

маркетинг ставить собі за мету зміну поведінки великих груп людей для 

досягнення соціальної гармонії в суспільстві. Він дозволяє показати 

привабливість своїх пропозицій на ринку і «продати» товар, навіть якщо це 

абстрактна ідея, модель поведінки або партія. 

2. Соціальний маркетинг - це набагато більш складне поняття, ніж 

комерційний маркетинг, оскільки він покликаний впливати на формування ідей 

і зміна поведінки на противагу комерційному маркетингу, який впливає в 

основному на відчутні продукти (товари) або сервіс (послуги), і з цієї ж причини 

він найчастіше менш ефективний, ніж комерційний маркетинг. 

3. Для реалізації проектів соціального маркетингу компанія має потребу в 

ресурсах. Далеко не всі компанії можуть покривати свої витрати на соціальний 

маркетинг з доходів від реалізації продукції або послуг і змушені залучати 

необхідні кошти, наприклад, за рахунок пожертвувань, грантів, соціального 

замовлення, забезпечуючи безперервне надходження коштів. Таким чином, 

компаніям доводиться в області соціального маркетингу мати справу з двома 

взаємопов'язаними завданнями: 

а) діяльністю по залученню необхідних ресурсів; 

б) використанням залучених ресурсів відповідно до мети проекту 

соціального маркетингу. 
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4. Необхідність піклуватися як про залучення ресурсів, так і про їх 

використання відповідно до мети означає, що при реалізації проектів соціального 

маркетингу доводиться мати справу з двома категоріями громадськості: 

донорами і клієнтами. Збереження балансу між інтересами і очікуваннями цих 

двох груп часто є досить складним завданням. Крім того, в результатах проекту 

часто зацікавлені і «треті сторони2, наприклад компанії, що займаються 

страхуванням здоров'я, політики, колишні клієнти (скажімо, випускники 

навчальних закладів або учасники попередніх програм), які так чи інакше 

можуть підтримати або не підтримати проект, а також ЗМІ. При реалізації 

проектів комерційного маркетингу дуже небагатьом маркетологам доводиться 

мати справу з такою кількістю груп, що впливають на діяльність їх компанії. 

5. Запорукою успішної комерційної діяльності є правило «Клієнт завжди 

правий». Однак це правило не завжди може бути застосовано, коли мова йде про 

соціальний маркетинг. Часто «правота клієнта» і його уявлення про те, що для 

нього добре, може вступати в протиріччя з метою проекту соціального 

маркетингу. Наприклад, якщо метою проекту є забезпечення незалежного життя 

для людей з інвалідністю, то консервативний погляд не тільки суспільства, а й 

цільової групи на місце і роль інвалідів у соціальному житті може виявитися 

серйозною проблемою для компанії. 

6. Якщо конкурентами в комерційному маркетингу виступають компанії, що 

пропонують подібні товари та послуги або задовольняють подібні потреби, то в 

соціальному маркетингу конкуренція - це поточний або переважне поведінку 

цільової аудиторії і сприймаються вигоди, асоційовані з даним поводженням. 

Крім того, до конкурентам також можуть ставитися некомерційні, державні 

організації, інші комерційні компанії, націлені на рішення подібної проблеми. 

Цілі соціального маркетингу та області його застосування. Соціальний 

маркетинг - це розробка програм в інтересах всього суспільства, в яких 

поєднуються необхідні дослідження, реклама, просування, придбання репутації 
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для задоволення інтересів великих груп людей, сукупності яких і складають 

суспільство. 

Соціальний маркетинг спрямований на зміну небажаної поведінки в 

контексті економічних, соціальних, політичних і технологічних причин та 

факторів зовнішнього середовища в умовах обмежених ресурсів. Основною 

метою соціального маркетингу можна вважати реалізацію суспільного 

прагнення до поліпшення якості життя. Ця мета вимагає довгострокового 

планування, яке переходить з одиночного споживача на групи, спільноти і 

суспільство в цілому. 

До конкретним цілям соціального маркетингу відносяться: 

− досягнення розуміння необхідності впровадження соціально значущої 

ідеї; 

− спонукання до одноразового дії; 

− прагнення змінити поведінкові звички; 

− зміна основоположних уявлень, що існували раніше. 

Фахівці з соціального маркетингу намагаються впливати на цільову 

аудиторію, використовуючи чотири підходи до зміни поведінки: 

1) прийняття нової поведінки (наприклад, роздільне збирання сміття); 

2) невжиття потенційно небажаної поведінки (наприклад, не починаючи 

курити); 

3) зміна поведінки, що практикується в даний час (наприклад, вживання 

низькокалорійних продуктів); 

4) відмова від наявного небажаного поведінки (наприклад, від розмов по 

телефону під час керування автомобілем). 

Хоча цільову аудиторію зазвичай складають споживачі, соціальний 

маркетинг застосовується і для здійснення впливу на представників влади, які 

формують політику в різних сферах (соціальної, охорони здоров'я і т.д.). Цілі 

соціального маркетингу включають в себе також проведення аналізу соціальних 
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наслідків комерційного маркетингу (наприклад, моніторинг наслідків 

маркетингових дій тютюнової або харчової промисловості). 

Принципи та техніки соціального маркетингу можуть бути використані для 

поліпшення життя як всього суспільства, так і окремих цільових груп. Основне 

застосування соціального маркетингу в останні роки припадає на чотири сфери: 

охорона здоров'я, профілактика травматизму, захист навколишнього середовища 

і громадська мобілізація, або іншими словами, - залучення громадян до 

вирішення соціальних проблем. 

Охорона здоров'я - проблеми та аспекти, на які можна вплинути, 

застосовуючи соціальний маркетинг: куріння, проблемне пияцтво, зайва вага, 

ранню вагітність, поширення ВІЛ / СНІДу, недостатнє вживання в їжу фруктів і 

овочів, високий холестерин, грудне вигодовування, рак, вроджені аномалії, 

імунізацію, стан порожнини рота, діабет, кров'яний тиск, порушення харчування. 

Профілактика травматизму - проблеми та аспекти, на які можна вплинути, 

застосовуючи соціальний маркетинг: водіння в стані сп'яніння, використання 

ременів безпеки, черепно-мозкові травми, захисні пристрої для дітей в 

автомобілі (дитячі сидіння, "дитячі" замки па задніх дверях), рівень самогубств, 

домашнє насильство, хропіння зброї, насильство в школі, пожежі, пошкодження 

у літніх людей, викликані падінням, отруєння домашніми заготовками. 

Захист навколишнього середовища - проблеми та аспекти, на які можна 

вплинути, застосовуючи соціальний маркетинг: зниження рівня забруднення, 

захист окремих видів дикої природи, вирубка лісів, токсичні добрива та 

пестициди, збереження водних ресурсів, забруднення повітря автомобілями і з 

інших джерел, переробка відходів, ненавмисні пожежі, економія енергії, сміття 

(наприклад, недопалки на вулицях), захист басейнів річок. 

Громадська мобілізація - проблеми та аспекти, на які можна вплинути, 

застосовуючи соціальний маркетинг: органне донорство і донорство крові, 

виборче право, грамотність, зниження злочинності, захист і утримання тварин. 
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Якщо проекти соціального маркетингу реалізує комерційна компанія, то для 

неї цілі проекту можуть бути пов'язані зі створенням образу компанії. Як 

правило, існують два варіанти вихідної ситуації: компанія бажає, щоб про неї 

дізналися або щоб уявлення оточуючих про неї змінилося. Успішно розроблена 

маркетингова стратегія дає компанії можливість виконувати місію, досягати 

цілей програми, підтримувати стабільне фінансове становище, виявляючи 

потреби клієнтів і своєчасно їх задовольняючи. 

Соціальні інновації, впроваджені в рамках стратегій корпоративної 

соціальної відповідальності, не тільки дозволяють компаніям продемонструвати 

свою громадянську позицію, але також стають важливим маркетинговим 

інструментом, що дає можливість виділитися, розвивати нові продукти і 

напрямки, створювати емоційний зв'язок між брендом і споживачем, сприяючи 

тим самим зростанню лояльності. 

 

Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Захист 

навколишнього 

середовища це  

а) куріння, проблемне пияцтво, зайва вага, ранню вагітність, 

поширення ВІЛ / СНІДу, недостатнє вживання в їжу фруктів і 

овочів, високий холестерин, грудне вигодовування, рак, вроджені 

аномалії, імунізацію, стан порожнини рота, діабет, кров'яний тиск, 

порушення харчування 

2. Охорона здоров'я 

це  

б) розробка програм в інтересах всього суспільства, в яких 

поєднуються необхідні дослідження, реклама, просування, 

придбання репутації для задоволення інтересів великих груп 

людей, сукупності яких і складають суспільство 

3. Соціальний 

маркетинг це  

в) поточний або переважне поведінку цільової аудиторії і 

сприймаються вигоди, асоційовані з даним поводженням 

4. У соціальному 

маркетингу 

конкуренція це  

г) зміну небажаного поведінки в контексті економічних, 

соціальних, політичних і технологічних причин та факторів 

зовнішнього середовища в умовах обмежених ресурсів 

5. Соціальний 

маркетинг 

спрямований на  

д) реалізація суспільного прагнення до поліпшення якості життя 

6. Основною метою 

соціального 

маркетингу є  

е) на відчутні продукти (товари) або сервіс (послуги) 
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7. Комерційний 

маркетинг впливає  

ж) прийняття нової поведінки 

8. Одним з підходів 

соціального 

маркетингу є  

з) зміну поведінки великих груп людей для досягнення соціальної 

гармонії в суспільстві 

9. Соціальний 

маркетинг ставить 

собі за мету  

и) впливати на формування ідей і зміна поведінки на противагу 

комерційному маркетингу, який впливає в основному на відчутні 

продукти (товари) або сервіс (послуги), і з цієї ж причини він 

найчастіше менш ефективний, ніж комерційний маркетинг 

10. Соціальний 

маркетинг 

покликаний  

к) водіння в стані сп'яніння, використання ременів безпеки, 

черепно-мозкові травми, захисні пристрої для дітей в автомобілі 

(дитячі сидіння, "дитячі" замки па задніх дверях), рівень 

самогубств, домашнє насильство, хропіння зброї, насильство в 

школі, пожежі, пошкодження у літніх людей, викликані падінням, 

отруєння домашніми заготовками 

11. Профілактика 

травматизму це 

л) органне донорство і донорство крові, виборче право, 

грамотність, зниження злочинності, захист і утримання тварин 

12. Громадська 

мобілізація це 

м) зниження рівня забруднення, захист окремих видів дикої 

природи, вирубка лісів, токсичні добрива та пестициди, 

збереження водних ресурсів, забруднення повітря автомобілями і 

з інших джерел, переробка відходів, ненавмисні пожежі, економія 

енергії, сміття (наприклад, недопалки на вулицях), захист басейнів 

річок 

 

 

 


