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Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
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пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  http://econom.lnu.edu.ua/course/sotsialno-etychnyy-marketynh 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати необхідні знання щодо 

функціонування соціально-етичного маркетингу в умовах ринкової 

економіки. Тому у курсі представлено як огляд загальних 

теоретичних маркетингових концепцій, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для розвитку соціально-етичного 

маркетингу. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Соціально-етичний маркетинг» є вибірковою 

дисципліною вільного вибору студента зі спеціальності 075 

«Маркетинг», яка викладається у 8 семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Соціально-етичний 

маркетинг» є засвоєння теоретико-методичних та прикладних 

засад функціонування соціально-етичного маркетингу, а також 

формування у студентів екологічного світогляду. Цілями 

дисципліни є: надання студентам знань щодо місця та функцій 

соціально-етичного маркетингу в системі маркетингової діяльності 

підприємств. Велике значення надається оволодінню практичними 

навиками застосування інструментів соціально-етичного 

маркетингу на практиці. 
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Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 42 годин аудиторних занять. З них 28 години лекцій, 14 годин 

практичних занять та 78 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

– понятійно-категоріальний апарат та інструментарій соціально-

етичного маркетингу; 

– особливості комплексу соціально-етичного маркетингу та 

умови його впровадження; 

– особливості побудови моделей корпоративної соціальної 

відповідальності; 

– специфіку розв’язання етичних проблем маркетингової 

діяльності; 

– передумови виникнення та сутність екологічного маркетингу; 

– особливості функціонування ринку екологічних товарів; 

– особливості поведінки споживачів на ринку екологічних  

продуктів; 

– види та рівні екологічних товарів; 

– особливості сертифікації та маркування еко-продукції; 

– особливості ціноутворення на екологічно чисті продукти.; 

– тенденції у розвитку комунікацій екологічно-відповідального 

бізнесу. 

Вміти: 

– дослідити еволюцію концепцій маркетингу та з’ясувати 

особливості реалізації соціально-етичного маркетингу на 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
http://www.un.org.ua/ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://uam.in.ua/ukr
http://www.studymarketing.in.ua/


сучасному етапі; 

– вивчити теоретичні підходи до визначення функцій, принципів 

та характеристик соціально-етичного маркетингу; 

– охарактеризувати взаємозв’язок і взаємозалежність категорій 

«соціально-етичний маркетинг», «соціальний маркетинг», 

«соціальна відповідальність бізнесу» для визначення ролі 

соціально-етичного маркетингу в системі управління 

підприємством; 

– використовувати маркетингові інструменти для побудови 

маркетингової стратегії соціально-відповідального бізнесу; 

– враховувати особливості моделі корпоративної соціальної 

відповідальності при здійсненні підприємством маркетингової 

діяльності на засадах соціально-етичного маркетингу; 

– враховувати особливості поведінки споживачів при виході на 

ринок екологічних продуктів; 

– обґрунтовувати рішення щодо вибору концепції збуту 

екологічної продукції; 

– розробляти заходи із здійснення комунікаційної та товарної 

політики на ринку екологічних товарів. 

Ключові слова Маркетинг, соціально-етичний маркетинг, соціальна відповідаль-

ність, моделі корпоративної соціальної відповідальності, 

екологічний маркетинг, ринок екологічних товарів, еко-продукція. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Теми лекційного курсу 

Змістовий модуль 1. Соціально-етичний маркетинг як 

навчальна дисципліна. 

Тема 1. Соціально-етичний маркетинг як нова філософія 

підприємництва. 

Суть маркетингових концепцій та їх еволюція. Соціально-етичний 

маркетинг (СЕМ) як сучасна маркетингова концепція. Принципи 

та функції соціально-етичного маркетингу (СЕМ). 

 

Тема 2. Теоретичні основи концепції СЕМ у розрізі елементів 

комплексу маркетингу. 

Комплекс  соціально-етичного маркетингу (СЕМ). Умови та 

переваги впровадження комплексу СЕМ. Комплекс  соціально-

етичного маркетингу (СЕМ). 

 

Тема 3. Соціальна відповідальність у маркетингу.  

Сутність поняття соціальна відповідальність. Види  та принципи 

соціальної відповідальності. Особливості концепції соціальної 

відповідальності в маркетингу. 

 

Тема 4. Концепція корпоративної соціальної відповідальності 

(КСВ) у маркетингу: сутність та історія становлення. 

Історія становлення та розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ). Взаємозв’язок соціально-етичного 

маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). 

 

Тема 5. Концепція корпоративної соціальної відповідальності 

(КСВ) у маркетингу: сучасні моделі КСВ та принципи 

побудови КСВ-стратегії. 



Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). 

Американська модель КСВ. Сучасні моделі корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ). Європейська  модель КСВ. 

Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). 

Азійська (японська) модель КСВ. Порівняльна характеристика 

сучасних моделей КСВ. КСВ-стратегія: суть та основні принципи 

побудови. 

 

Тема 6. Етика маркетингу: суть та основні проблеми.  

Поняття етики маркетингу. Розуміння етичних норм поведінки в 

маркетингу. Основні етичні проблеми маркетингової діяльності. 

 

Тема 7. Етика рекламної діяльності.  

Поняття етичної реклами. Технології впливу на поведінку людини. 

Правове регулювання рекламної діяльності в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості функціонування та 

перспективи розвитку екологічного маркетингу. 

Тема 8. Поняття та роль екологічного маркетингу.  

Сутність та види екологічних потреб. Поняття екологічного 

маркетингу. Передумови виникнення екологічного маркетингу. 

Типи екологічного маркетингу. Методи та принципи екологічного 

маркетингу. 

 

Тема 9. Ринок екологічних товарів. 

Поняття та характеристика ринку екологічних товарів. Основні 

риси ринку екологічних товарів. Типи «зелених» компаній. 

Механізм формування екологічного маркетингу при виході на 

ринок екологічних товарів. 

 

Тема 10. Поведінка споживачів екологічно безпечної продукції. 

Ставлення населення до екологічних проблем як  чинник 

формування попиту на еко-продукти. Мотивація поведінки 

споживачів на ринку екологічних  продуктів. Особливості 

поведінки споживачів на ринку екологічних  продуктів. Етапи 

сприйняття споживачами екологічних товарів. Визначення та 

основні принципи сегментації. Сегментація «зелених» споживачів. 

 

Тема 11. Товарна та цінова політика в екологічному 

маркетингу. 

Поняття «товар» в екологічному маркетингу. Види та рівні 

екологічних товарів. Система забезпечення екологічності товару. 

Характеристики екологічних товарів. Сертифікація та маркування 

еко-продукції. Стратегії позиціонування в екологічному 

маркетингу. Значення ціни в комплексі “зеленого” маркетингу. 

Методи ціноутворення. Деякі аспекти ціноутворення на екологічну 

продукцію Ціноутворення на екологічно чисті продукти. 

 

Тема 12. Маркетингові комунікації та збут в системі 

екологічного маркетингу.  

Елементи комунікаційної системи. Методи комунікації в 

екологічному маркетингу. Основні тенденції у розвитку 

комунікацій екологічно-відповідального бізнесу. Види 

комерційних повідомлень в екологічному маркетингу. Види 



некомерційних повідомлень в екологічному маркетингу. Поняття 

«система збуту» в маркетингу. Система збуту еко-продукції. 

Оцінка каналів збуту еко-продукції. Особливості збуту органічної 

продукції. Fair Тrade та екологічний маркетинг. 

 

Теми практичних занять 
Тема 1. Соціально-етичний маркетинг як нова філософія 

підприємництва. 

Тема 2. Теоретичні основи концепції СЕМ у розрізі елементів 

комплексу маркетингу. 

Тема 3. Соціальна відповідальність у маркетингу. 

Тема 4. Концепція корпоративної соціальної відповідальності 

(КСВ) у маркетингу: сутність та історія становлення. 

Тема 5. Концепція корпоративної соціальної відповідальності 

(КСВ) у маркетингу: сучасні моделі КСВ та принципи побудови 

КСВ-стратегії. 

Тема 6. Етика маркетингу: суть та основні проблеми. 

Тема 7. Етика рекламної діяльності. 

Тема 8. Поняття та роль екологічного маркетингу. 

Тема 9. Ринок екологічних товарів. 

Тема 10. Поведінка споживачів екологічно безпечної продукції. 

Тема 11. Товарна та цінова політика в екологічному маркетингу. 

Тема 12. Маркетингові комунікації та збут в системі екологічного 

маркетингу. 

Детально подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Економіка 

підприємства”, “Міжнародна економіка” достатніх для сприйняття 

категоріального апарату теорій маркетингу, розуміння основних 

понять та принципів соціально-етичного маркетингу. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, практичні заняття, науково-пошукові роботи, 

дискусія 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни необхідним є 

використання мультимедійного проектора. Вивчення курсу не 

потребує використання програмного забезпечення, крім загально 

вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 30. 

• контрольні заміри (модулі): 70% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 70. 

• залік: 100% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 100. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (вирішення практичних задач, виконання 

науково-дослідного проєкту). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, 



втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 

не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 

в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

поточних опитуваннях, доповідях за матеріалами науково-

пошукової роботи та бали проміжного контрольного письмового 

опитування і тестування. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку Залік виставляється за результатами роботи протягом семестру на 

практичних заняттях 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

*Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма діяльно-

сті (заняття)* 

*лекція, самос-

тійна, дискусія, 

групова робота) 

Література. 

*Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Тер-

мін 

викон. 

1 

Тема 1. Соціально-етичний маркетинг як 

нова філософія підприємництва. 

Суть маркетингових концепцій та їх 

еволюція. Соціально-етичний маркетинг 

(СЕМ) як сучасна маркетингова концепція. 

Принципи та функції соціально-етичного 

маркетингу (СЕМ). 

Лекція 
1, 3, 5, 8, 9, 

13-16 
- - 

2 

Тема 2. Теоретичні основи концепції СЕМ 

у розрізі елементів комплексу маркетингу. 

Комплекс  соціально-етичного маркетингу 

(СЕМ). Умови та переваги впровадження 

комплексу СЕМ. Комплекс  соціально-

етичного маркетингу (СЕМ). 

Лекція 
1, 3, 5, 8, 9, 

13-16 
- - 

2 

Тема 1. Соціально-етичний маркетинг як 

нова філософія підприємництва.  

Тема 2. Теоретичні основи концепції СЕМ у 

розрізі елементів комплексу маркетингу. 

Практичне 

заняття 

1, 3, 5, 8, 9, 

13-16 

Підготовка

матеріалу, 

робота над 

індиві-

дуальним 

завданням 

Два 

тижні 



3 

Тема 3. Соціальна відповідальність у 

маркетингу.  

Сутність поняття соціальна відповідальність. 

Види  та принципи соціальної відповідаль-

ності. Особливості концепції соціальної 

відповідальності в маркетингу. 

Лекція 2, 4-6, 7, 9 - - 

4 

Тема 4. Концепція корпоративної соціаль-

ної відповідальності (КСВ) у маркетингу: 

сутність та історія становлення. 

Історія становлення та розвитку корпоратив-

ної соціальної відповідальності (КСВ).  

Лекція 1, 2, 4-6, 7, 9 - - 

4 
Тема 3. Соціальна відповідальність у 

маркетингу. 

Практичне 

заняття 
2, 4-6, 7, 9 

Підготовка

матеріалу, 

робота над 

індиві-

дуальним 

завданням 

Два 

тижні 

5 

Тема 4. Концепція корпоративної соціаль-

ної відповідальності (КСВ) у маркетингу: 

сутність та історія становлення. 

Взаємозв’язок соціально-етичного 

маркетингу та корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ). 

Лекція 1, 2, 4-6, 7, 9 - - 

6 

Тема 5. Концепція корпоративної соціаль-

ної відповідальності (КСВ) у маркетингу: 

сучасні моделі КСВ та принципи побудови 

КСВ-стратегії. 

Сучасні моделі корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ). Американська 

модель КСВ. Сучасні моделі корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ). 

Європейська  модель КСВ. Сучасні моделі 

корпоративної соціальної відповідальності 

(КСВ). Азійська (японська) модель КСВ. 

Порівняльна характеристика сучасних 

моделей КСВ. КСВ-стратегія: суть та основні 

принципи побудови. 

Лекція 1, 2, 4-6, 7, 9 - - 

6 

Тема 4. Концепція корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ) у маркетингу: 

сутність та історія становлення. 

Тема 5. Концепція корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ) у маркетингу: 

сучасні моделі КСВ та принципи побудови 

КСВ-стратегії. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 4-6, 7, 9 

Підготовка

матеріалу, 

робота над 

індиві-

дуальним 

завданням 

Два 

тижні 

7 

Тема 6. Етика маркетингу: суть та основні 

проблеми.  

Поняття етики маркетингу. Розуміння етич-

них норм поведінки в маркетингу. Основні 

етичні проблеми маркетингової діяльності. 

Лекція 
1, 2, 4-6, 7, 8, 

9 
- - 

8 

Тема 7. Етика рекламної діяльності.  

Поняття етичної реклами. Технології впливу 

на поведінку людини. Правове регулювання 

рекламної діяльності в Україні. 

Лекція 
1, 2, 4-6, 7, 8, 

9 
- - 

8 

Тема 6. Етика маркетингу: суть та основні 

проблеми. 

Тема 7. Етика рекламної діяльності. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 4-6, 7, 8, 

9 

Підготовка

матеріалу, 

робота над 

індиві-

дуальним 

завданням 

Два 

тижні 



9 

Тема 8. Поняття та роль екологічного 

маркетингу. 

Сутність та види екологічних потреб. Понят-

тя екологічного маркетингу. Передумови 

виникнення екологічного маркетингу. 

Лекція 
1, 2, 3, 4-6, 7, 

8, 9 
- - 

10 

Тема 8. Поняття та роль екологічного 

маркетингу.  

Типи екологічного маркетингу. Методи та 

принципи екологічного маркетингу. 

Лекція 
1, 2, 3, 4-6, 7, 

8, 9 
- - 

10 
Тема 8. Поняття та роль екологічного 

маркетингу. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 4-6, 7, 

8, 9 

Підготовка

матеріалу, 

робота над 

індиві-

дуальним 

завданням 

Два 

тижні 

11 

Тема 9. Ринок екологічних товарів. 

Поняття та характеристика ринку екологіч-

них товарів. Основні риси ринку екологічних 

товарів. Типи «зелених» компаній. Механізм 

формування екологічного маркетингу при 

виході на ринок екологічних товарів. 

Лекція 
1, 2, 3, 4-6, 7, 

8, 9 
- - 

12 

Тема 10. Поведінка споживачів екологічно 

безпечної продукції. 

Ставлення населення до екологічних проблем 

як  чинник формування попиту на еко-про-

дукти. Мотивація поведінки споживачів на 

ринку екологічних  продуктів. Особливості 

поведінки споживачів на ринку екологічних  

продуктів. Етапи сприйняття споживачами 

екологічних товарів. Визначення та основні 

принципи сегментації. Сегментація 

«зелених» споживачів. 

Лекція 
1, 2, 3, 4-6, 7, 

8, 9 
- - 

12 

Тема 9. Ринок екологічних товарів. 

Тема 10. Поведінка споживачів екологічно 

безпечної продукції. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 4-6, 7, 

8, 9 

Підготовка

матеріалу, 

робота над 

індиві-

дуальним 

завданням 

Два 

тижні 

13 

Тема 11. Товарна та цінова політика в 

екологічному маркетингу. 

Поняття «товар» в екологічному маркетингу. 

Види та рівні екологічних товарів. Система 

забезпечення екологічності товару. 

Характеристики екологічних товарів. 

Сертифікація та маркування еко-продукції. 

Стратегії позиціонування в екологічному 

маркетингу. Значення ціни в комплексі 

“зеленого” маркетингу. Методи 

ціноутворення. Деякі аспекти ціноутворення 

на екологічну продукцію Ціноутворення на 

екологічно чисті продукти. 

Лекція 
1, 2, 3, 4-6, 7, 

8, 9 
- - 

14 

Тема 12. Маркетингові комунікації та збут 

в системі екологічного маркетингу.  

Елементи комунікаційної системи. Методи 

комунікації в екологічному маркетингу. 

Основні тенденції у розвитку комунікацій 

екологічно-відповідального бізнесу. Види 

комерційних повідомлень в екологічному 

маркетингу. Види некомерційних 

повідомлень в екологічному маркетингу. 

Поняття «система збуту» в маркетингу. 

Система збуту еко-продукції. Оцінка каналів 

збуту еко-продукції. Особливості збуту 

Лекція 
1, 2, 3, 4-6, 7, 

8, 9 
- - 



органічної продукції. Fair Тrade та 

екологічний маркетинг. 

14 

Тема 11. Товарна та цінова політика в 

екологічному маркетингу. 

Тема 12. Маркетингові комунікації та збут в 

системі екологічного маркетингу. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 4-6, 7, 

8, 9 

Підготовка

матеріалу, 

робота над 

індиві-

дуальним 

завданням 

Два 

тижні 

 


