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За одним iз останнiх визначень, соцiальний маркетинг - це систематичне застосування маркетингу
разом iз iншими концепцiями та технiками, з метою досягнення специфiчних поведiнкових цiлей задля
суспiльного добробуту [1]. У порiвняннi iз комерцiйним маркетингом, першочергова мета соцiального
маркетингу – надання соцiального блага та досягнення позитивних поведiнкових зрушень у поведiнцi
людей. Наочним та зрозумiлим шляхом соцiальний маркетинг здатний заохочувати людей до ведення
здорового способу життя, дотримання правил безпеки, захисту прав людини i громадянина, власної участi
у iнiцiативах соцiального змiсту.

За диференцiацiї цiлей, суттєвою рисою соцiального маркетингу є застосування iнструментiв та технiк
комерцiйного маркетингу, що робить його не теоретичною розробкою, а практичним, дiєвим пiдходом до
вирiшення соцiальних проблем. Традицiйними комунiкацiйними каналами маркетингу є: засоби масової
iнформацiї, наочнi засоби зовнiшньої реклами та Iнтернет [2]. Аналогiчнi канали використовує для реалi-
зацiї своїх цiлей i соцiальний маркетинг. Враховуючи сучаснi тенденцiї iнформатизацiї суспiльства, такий
комунiкацiйний канал як Iнтернет набуває екстремальної актуальностi для управлiнцiв та їх маркетологiв.

Помiж розмаїття активностей, якi здiйснюються компанiями та органiзацiями в мережi Iнтернет, на
окрему увагу заслуговує реалiзацiя проектiв спонсорингу народних iдей на конкурснiй основi. Знайшовши
натхнення у захiдних кампанiях на зразок «Пепсi Рефреш Проджект» вiд компанiї Пепсi [3] та «Софт Тойс
Ейд» вiд компанiї IКЕА [4], вiтчизняний ринок також розпочав реалiзацiю подiбних iнiцiатив. Найбiльш
показовими прикладами вищеозначених заходiв є проведення конкурсу творчих, соцiальних та бiзнесових
iдей «Iдея Х вiд Нескафе» [5] та конкурсу соцiально-корисних iдей та проектiв з використанням Iнтернету
«Social Boost» вiд Кабiнету Мiнiстрiв України [6].

Сутнiсть iнiцiатив полягає у наступному. Протягом проведення конкурсу користувачi мають змогу
розмiстити свою соцiальну iдею на спецiально створенiй платформi. Окрiм форми для завантаження iдеї
(що передбачає як її текстовий опис, так i завантаження фото, рисункiв чи вiдео), подiбнi платформи
пропонують також iнструменти для реклами власних розробок (текстовi шаблони для електронних ли-
стiв i повiдомлень в месенджерах, вiдеоролики з нiбито зiрваними дублями офiцiйної реклами проекту,
набiр аватарок для соцiальних мереж, шаблони листiвок для розклеювання на вулицях тощо). Шляхом
он-лайн голосування обирається iдея-переможець, фiнансування реалiзацiї якої здiйснюється компанiєю-
iнiцiатором конкурсу.

Ефективнiсть означених кампанiй полягає у наступному:

- Вiдсутнiсть перешкод у запуску конкурсiв iдей як державними, так i комерцiйними структурами;
- Створення дискусiйного майданчику для генерацiї iдей активною та iнiцiативною аудиторiєю iнтернет-
користувачiв , що по праву вважаються представниками передового та альтернативного бачення
дiйсностi;

- Поширення iнформацiї про власну органiзацiю/компанiю завдяки активному вiрусному розповсю-
дженню новин про подiбнi конкурси безпосереднiми їх учасниками;

- Отримання iнформацiйного масиву для аналiзу прiоритетiв споживачiв, їх безпосереднiх бажань що-
до реалiзацiї соцiальних iнiцiатив. Iншими словами, отримання наочної картини того, що є насправдi
актуальним та важливим як для споживача, так i для громадянина;

- Укрiплення iмiджу власного бренду чи посилення довiри до держструктури через реальну реалiза-
цiю iдеї-переможницi (збудований компанiєю «Нескафе» скейт-парк у Львовi).

Сучасний етап розвитку економiки характеризується корекцiєю управлiнських установок менеджерiв
як державного, так i недержавного сектору пiд впливом глобалiзацiйних викликiв. Вiдповiдно, врахуван-
ня довгострокових iнтересiв суспiльства набуло тотожної ваги iз контролем прибуткiв фiрми та аналiзом
купiвельних потреб споживачiв. Ряд компанiй та державних установ українського ринку вже визнали
потужнiсть та дiєвiсть такого пiдходу, як застосування соцiального маркетингу, зокрема за допомогою
такого доступного iнструменту комунiкацiї, як Iнтернет. Проте, поодиноких зусиль недостатньо для пов-
ного розкриття потенцiалу даної концепцiї. Кооперацiя державного та комерцiйного сектору, розробка
вiдповiдної законодавчої бази, розвиток прикладних навичок реалiзацiї iнтернет-проектiв у менеджерiв
та загальне розумiння перспективностi їх застосування може стати поштовхом до бурхливого розвитку
означеного iнструменту.
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