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ПЕРЕДМОВА
до американського видання 2008 року
У вступі до попереднього видання цієї книги, ми стверджували, що "некомерційний маркетинг готовий мати набагато більший вплив на сферу некомерційного менеджменту та на зростаюче переплетіння між цим сектором
і світом бізнесу". Це сьоме видання книги засвідчує, що даний вплив став реальністю. До цього призвела низка зрушень. По-перше, на неприбуткові організації та державні агентства все частіше тиснуть, щоб вони сприймали
моделі і спосіб мислення бізнесу з метою управління їхньою діяльністю. Подруге, у середовищі топ-менеджерів та менеджерів середньої ланки соціального сектору знаходиться усе більше людей, які отримали бізнес-освіту та
розбираються в тому, що саме концепції та інструментарій бізнесу можуть
зробити для їх нових середовищ.
По-третє, концепція "соціальне підприємство" стала набагато помітнішою як спосіб мислення щодо прибуткових операцій, який застосовується
як соціальними, так і комерційними організаціями. Цій проблематиці присвячено багато досліджень. Відповідні «мозкові» і тренінгові центри з’являються та посилюються в університетах, таких як Стенфорд та Дьюк. Вигоди
для бізнесу визнавалися принаймі з 1980-х років, але новою рушійною силою
стали корпоративні скандали ХХІ сторіччя. Оприлюднення трагедій Enrona
і WorldComb призвело до того, що багато корпорацій більше інвестують (або
принаймні роблять вигляд, що інвестують) у те, аби зробити суспільство кращим.
На закінчення, ряд значних подій пролив ще яскравіше світло на соціальний сектор та його потреби у топ-менеджменті. По-перше, стихійні лиха,
такі як цунамі у Південно-Східній Азії, землетрус у Пакистані та буревій
"Катріна" висвітлили важливу роль неприбуткових організацій і урядових
агентств у наданні швидких відповідей на природні та антропогенні катастрофи. Другий набір суттєвих подій – видатне збільшення розміру пожертв
від таких визначних бізнесменів, як Білл і Мелінда Гейтс, Уоррен Баффет,
Ричард Бренсон, а також від таких компаній Googlec і Yahoo!d – для вирішення таких величезних світових проблем, як ВІЛ/СНІД.
Ми стверджували, що маркетинг є однією з найважливіших, якщо не
найважливішим навчальним предметом, необхідним для успіху неприбутa

Enron Corporation (Енрон) – вже неіснуюча американська енергетична компанія, що припинила діяльність у 2001 році. Напередодні банкрутства налічувала близько 22000 співробітників у 40 країнах світу, декларувала виторг у розмірі $101 млрд. Поширений у США символ навмисного корпоративного шахрайства
і корупції (тут і надалі у низу сторінок – примітки редактора).
b WorldCom – американська телекомунікаційна корпорація. Деякий час була у США другою за величиною
міжміською телефонною компанією. Відома гучними скандалами, пов’язаними з корпоративним шахрайством і невиконанням зобов’язань. Колишній генеральний директор Бернард Ебберс за шахрайство
відбуває 25-річний термін ув’язнення. У 2006 році WorldCom купила інша американська телекомунікаційна
корпорація Verizon Communications.
c Google Inc. – американська транснаціональна корпорація, що інвестує в Інтернет, обчислення та рекламні технології. Заснована у 1998 році студентами Стенфордського університету Ларрі Пейджем та Сергієм Бріном; станом на 2009 рік пошукова система Google займала понад 60% світового ринку пошукових
систем. Виторг у 2010 році - $23,7 млрд.
d Yahoo! (Яху!) – американська корпорація, що займає друге місце у світі на ринку пошукових систем. Заснована у 1994 році аспірантами Стенфордського університету Девідом Файло і Джеррі Янгом.
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кової організації. Так само як у приватному секторі, врешті решт для успіху
необхідно, аби неприбуткові організації впливали на поведінку широкого загалу ключових цільових ринків – клієнтів, засновників, високих посадовців,
волонтерів, а також ЗМІ, так само як і на поведінку власних співробітників
неприбуткових організацій. Це сфера компетенції маркетингу, оскільки
маркетинг – це, по суті, «функція впливу на поведінку». Дана книга позиціонує маркетинг як центральний елемент, необхідний топ-менеджменту
задля досягнення місії організації. Ми віримо, що кожен менеджер неприбуткової організації (включно з виконавчим директором) повинен мати ґрунтовну підготовку у сфері маркетингу та знати що маркетинг робить і може
зробити.

ЗМІНИ У ДАНОМУ ВИДАННІ
У сьомому виданні суттєво посилено наголос на ключових менеджерських
проблемах. Наприклад, в Розділі 1, ми приділяємо набагато більше уваги
викликам для маркетологів та маркетингу у питаннях впливу на значну
кількість цільових аудиторій. У приватному секторі маркетологи фокусуються на одній цільовій аудиторії (цільових споживачах), а оцінюються за
їхньою здатністю підвищити продажі та ринкову частку, таким чином досягаючи задоволеності власників акцій. У світі неприбуткових організацій
маркетологи мають справу з трьома ключовими цільовими аудиторіями, на
які потрібно впливати, аби їхні організації зростали та процвітали. Поперше, це клієнти, які можуть надавати або не надавати доходу від продажів,
але чий патронат є ключовим індикатором успіху. По-друге, є різноманітні
фондові агенції та особи, які повинні бачити прогрес і соціальну цінність для
того, щоб продовжувати надавати ресурси. Нарешті, є волонтери, які часто
становлять головний ресурс, який організації на зразок Habitat for Humanity
Internationala вважають необхідним досягнення своїх цілей. У приватному
секторі фокусування на одній цільовій аудиторії може керувати дією. У світі
неприбуткових організацій багато шарів мають одночасно котитися вперед
– та іноді успіх з однією цільовою аудиторією не призводить до успіху з
іншою.
Дві додаткові основні зміни в цьому виданні – видалення розділу щодо соціального маркетингу й включення його матеріалів у всі інші розділи, а
також додання нового розділу щодо брендингу. У Розділі 3 «Стратегічне маркетингове планування» ми роз’яснюємо, що є два головні класи маркетингових викликів, з якими мають справу неприбуткові організації. По-перше,
це виклики на рівні організації, що впливають на фінансування і волонтерство, а також широкий вибір щодо місій клієнтів. По-друге, є те, що ми називаємо виклики для кампаній. Це спроби фокусуватися на конкретних
поведінкових результатах, включаючи кампанії з метою привернення уваги
законодавців та ЗМІ, так само як – стимулювання відповідальної поведінки
громадян. Соціальний маркетинг – це насправді спосіб мислення про спроби
a

Habitat for Humanity International (Навколишнє середовище для людства, Хабітат для людства) – міжнародна християнська неприбуткова організація, що опікується будівництвом доступного житла для нужденних родин з дітьми; заснована у США у 1976 році, дві третини обсягів діяльності – за межами США.
До 2003 року побудувала понад 150 тис. будинків у 92 країнах.
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кампаній, тому матеріал, що колись містився в одному окремо присвяченому
розділі, у новому виданні розміщено повсюди. Різниця між зусиллями організацій і кампаній пронизує багато переглянутих розділів, зокрема розділ з
PR має новий параграф щодо захисту громадською думкою.
Брендинг – тема, яка стає дедалі більш «гарячою» у світі неприбуткових
організацій. Останні усвідомлюють, що питання брендингу є критичними
на рівні організації, тож навіть доклали зусиль для визначення цінності
брендингу організацій. Брендинг також є критичним для окремих кампаній,
таких як кампанія «правда» American Legacy Foundationaa, тому зростаюча
кількість неприбуткових організацій шукають шляхи повторення їх брендингового успіху. У Розділі 7 ми фокусуємося на викликах у процесі втілення в життя брендингового фокусу, а також на тому, як це повинно
виконуватися на практиці.
Ще одна (остання) основна зміна – це зміна у формулюваннях у всьому
рукописі. Складною проблемою у дискусії щодо маркетингу неприбуткових
організацій є те, що він часто не залучає жодних товарів або послуг. Тому потрібно запитати: що ж насправді пропонує неприбуткова організація? З нещодавніх роздумів у приватному секторі про сутність пропозиції організацій
ми запозичили та використали термін «пропозиція цінності» для позначення
того, що пропонує маркетолог. Інколи ця пропозиція може включати фізичні
товари або доставку послуг, але коли ви прагнете переконати когось знизити
його/її вагу або ж припинити вживати наркотики, ви повинні представити
їм пропозицію цінності, яка переконає їх здійснити (або почати здійснювати)
відповідні дії. Ми детально пояснюємо цю концептуалізацію по всьому тексту, наприклад, обговорюючи менеджмент «пропозиції», а не про «товару»
у Розділах 8 і 9.
Є й інші важливі зміни та доповнення у цьому виданні:
1. Ми реорганізували послідовність розділів, викладаючи загальні концепції та інструментарій у Частині І і Частині ІІ, а потім продовжуючи
розгляд основних елементів кампаній у Частині ІІІ. Частина ІV переходить до викликів щодо залучення ресурсів з інших джерел, від засновників, волонтерів та приватного сектору. Частина V завершує
виклад, розглядаючи проблеми організації і контролю маркетингових
зусиль.
2. До кожного розділу були додані нові вирізки з популярної преси. Серед
них є розповіді про виконавчого директора KaВООМ!a, що винайшов
новий інструмент контролю роботи (комп’ютерів – примітка ред.), сидячи в офісі Home Depotb; календарі з оголеними моделями; історії про

a
KaBOOM! (КаБум!) – неприбуткова організація. Місія – допомагати місцевим громадам будувати ігрові
майданчики для дітей. Заснована у 1996 році. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Вартість
типових ігрових майданчиків у 2000-х роках становила $70-125 тис.; KaBOOM! починала будівництво,
якщо місцева громада залучала 10% суми. У числі бізнес-партнерів – корпорації Home Depot, eBay, Amgen,
Forrester, MetLife Foundation, Kraft Foods, Dr Pepper Snapple Group та інші. У заходах організації брали
участь перші леді Америки Лора Буш, Мішель Обама, численні провідні політики обох головних партій
країни.
b Home Depot – американська компанія, власник торгівельної мережі з продажу товарів для ремонту і будівництва. Заснована у 1978 році. Штаб-квартира у Кобб Каунті (штат Джорджія). Станом на 2012 рік виторг склав $70,4 млрд., чисельність персоналу – 331 тис. осіб.
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3.

4.
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6.

7.

те, чому виборців найкраще розуміють у крамницях, де вони є постійними клієнтами; як Special Olympicsa потрапили до Голівуду; чому у
Salvation Armyb хвилюються у випадку отримання занадто великої пожертви, і чому Мухаммад Юнусc і Grameen Bankd виграли Нобелівську
премію миру у 2006 році.
Звичайно, були оновлені всі основні дані про сектор неприбуткових організацій, зокрема включені останні дані щодо розміру цього сектору
у 35 країнах з усього світу, згідно з даними Центру з вивчення громадянського суспільства.e
Нові, провокуючі думку питання для студентів (у тому числі для студентів післядипломної освіти) зараз можна знайти наприкінці кожного розділу.
Були додані сотні нових приміток, у тому числі посилання на книжки,
статті та сайти, багато з яких стосуються 2005 і 2006 років.
Посилання на маркетингові дослідження і пов'язані з ними теми були
включені в більш широкий термін "управління знаннями". Коли хтось
думає про організації, яких не нагородили призами за їх конкретні
пропозиції, те, що виділяє їх – це їх здатність акумулювати і інтерпретувати релевантні дані – зокрема про різні цільові аудиторії. «Управління знаннями» – це корисна рубрика для зосередження уваги на
головних компетенціях, які визначають такі насправді видатні неприбуткові організації, як AARP.f
Ми продовжуємо включати нові провокуючі роздуми тих, хто знаходиться на передовій лінії маркетингу неприбуткових організацій, як
от Синтія Карренс (віце-президент з міжнародного маркетингу у товаристві «Американський Червоний Хрест»g і Білл Сміт (старший віцепрезидент Academy for Educational Development.h

a

Special Olympics (Спеціальна Олімпіада) – міжнародна благодійна організація, що проводить цілорічні
спортивні тренування та змагання з переліку Олімпійських видів спорту для дітей та дорослих з відхиленнями у розумовому розвитку в усьому світі. СО була заснована 1968 року сестрою президента США Джона
Кеннеді пані Юніс Кеннеді Шрайвер, і наразі опікується 3,5 мільйонами атлетів з вадами розумового розвитку у більш ніж 177 країнах світу.
b «Армія спасіння» (Salvation Army) – міжнародна релігійно-філантропічна організація. Заснована у Великобританії у 1865 р. Місія — проповідувати Євангеліє Ісуса Христа, задовольняти основні людські потреби, давати особисте повчання і сприяти духовному та моральному відродженню і фізичному
відновленню всіх нужденних, що потрапляють у сферу її опіки.
c Мухаммад Юнус (бенгальською:
) – професор економіки в Університеті Читтагонг (Бангладеш), лауреат Нобелівської премії миру у 2006 році; розробив концепцію мікрокредитування, згідно
якої для розвитку малого бізнесу (переважно родинного) видаються невеликі кредити без застави.
d Grameen Bank (Сільський банк) – фінансова установа у Бангладеш, заснована у 1983 році Мухаммадом
Юнусом з метою мікрокредитування бідного сільського населення. У 2006 році Grameen Bank спільно зі
своїм засновником став лауреатом Нобелівської премії миру.
е Центр з вивчення громадянського суспільства (Johns Hopkins Center for Civil Society Studies; повна назва:
Центр з вивчення громадянського суспільства Інституту політичних досліджень при Університеті Джона
Хопкінса) – провідний центр досліджень неприбуткового сектору. З 1991 року здійснює порівняльні дослідження глобального сектору неприбуткових організацій; співпрацює з ООН та Міжнародною організацією праці.
f AARP: American Association of Retired Persons (Американська асоціація пенсіонерів) – неприбуткова організація, місією якої є покращення життя особам віком понад 50 років. Заснована у 1958 році, налічує
понад 40 млн. членів.
g Американський Червоний Хрест (American Red Cross) – складова частина міжнародного гуманітарного
руху. У США організація заснована у 1881 році. Зокрема, близько 4 млн. американців щороку здають кров
саме цій організації.
h Academy for Educational Development (Академія розвитку освіти) – неприбуткова організація, місією якої
є сприяння у вирішенні гострих соціальних проблем у США та у всьому світі, соціальний маркетинг, дослідження, навчання у сфері освіти, охорони здоров’я, розвитку молоді, екології. В Україні у 1998-2003
роках реалізувала освітні програми щодо запобігання торгівлі людьми.
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8. Дискусії щодо комунікацій були розширені у багатьох розділах, з
метою охопити нові феномени (блоги, ситуації вільного
поширення/обміну відео записами, віртуальні ігри тощо) та пов’язані
з ними нові канали впливу.
ДОДАТКИ:
Інструктор з експлуатації з тестовим файлом.
Інструктор з експлуатації з тестовим файлом було оновлено для відображення змін у цьому виданні. Цей додаток доступний лише он-лайн і може
бути завантажений за посиланням www.prenhall.com.
Електронні підручники SafariX он-лайн.
Цей ресурс розроблений для студентів, які бажають заощадити гроші на
обов’язкових та рекомендованих підручниках, оскільки електронні підручники SafariX он-лайн економлять гроші студентів порівняно з вартістю друкованих текстів. Студенти просто обирають електронні тексти за назвою або
автором і купують негайний доступ до контенту протягом всього курсу, використовуючи кредитну карту будь-якої спеціальності. За допомогою електронних текстів SafariX студенти можуть шукати конкретні ключові слова
або номери сторінок, робити нотатки он-лайн, роздруковувати завдання для
читання, що включаються в лекційні нотатки, а також робити закладки для
важливих сторінок з метою подальшого перегляду. Для подальшої інформації або ж для купівлі електронних підручників SafariX он-лайн, відвідайте
сайт www.safarix.com.
ПОДЯКИ
Перші два видання цієї книги стали результатом щасливого співробітництва між Філіпом Котлером і надзвичайно креативними і цінними колегами та студентами на кафедрі маркетингу Вищої школи менеджменту імені
Дж.Л.Келлога у Північно-західному університеті; в їх числі Боббі Дж. Кaлдер, Ричард Клевет, Єгошуа Еліашберг, Труді Кехрет, Лакшманан Крішнамурті, Стівен А. Латур, Сідні Леві, Апі Руздік, Льюїс Штерн, Брайан
Штернталь, Аліса Тибоут і Андріс Золтнерс, а також завдячують переглядам
Пола Блюма з Університету Північної Кароліни, Роберти Кларк з Бостонського університету та Карен Фокс з Університету Санта-Клара.
Наступні чотири видання, у написанні яких брав участь Алан Андреасен,
відображають внесок багатьох інших дослідників і практиків маркетингу
неприбуткових організацій. Особливо цінними були (і продовжують бути)
розуміння Джин Маннінг, Біллa Сміта, Майкла Рамі, Боба Гулда, Білла Новеллі, Роберта Хорніка, Еда Майбаха, Синтії Карренс, Сюзен Кірбі, Тома
Рeйза, Шарин Саттон, Курта Ашерманна, Джима Остіна, Христини Лeтc,
Джима Мінца, Керол Брайант, Боба Денністона, Майкла Ротшильда і Пола
Блюма. Це сьоме видання додає багато людей до складу впливових колег,
серед яких Адріан Сарджент, Лес Сілверман, Джо Фей, Жерар Гастінгc,
Джеф Френч, Клайв Блер-Стівенс, Синтія Раунд, Ненсі Лі і Каш Ранган.
Асистент дослідника у Джоржтаунському університеті Мінал Балар надала
міжнародні матеріали, за допомогою яких оформлено багато ілюстрацій, а
також надала деякі запитання наприкінці розділів. Асистент дослідника Мішель Кларк надала таблиці, вторинні джерела та приклади оцінювання.
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Алана Андреасена та Філіпа Котлера
до українського видання 2013 року

Алан Р. Андреасен

Філіп Котлер

Шановні читачі!
Ласкаво просимо до українського видання нашої книги «Стратегічний
маркетинг для неприбуткових організацій». Маркетинг уже давно з великою
ефективністю застосовується у комерційному світі з метою продажу товарів
та послуг. Ми переконані, що засади та інструментарій маркетингу так само
ефективно можна застосовувати у неприбуткових і державних організаціях.
Неприбуткова сфера – це сам по собі цілий світ. Вона включає культурні
організації, на зразок музеїв та організацій виконавчого мистецтва; організації соціальної допомоги, такі як Червоний Хрест, неприбуткові лікарні й
організації з надання соціальних послуг; громадські організації, що борються за збереження природи та планети, як от Nature Conservancya та
Greenpeaceb, і соціальні підприємства, що розпочинають справу з метою досягнення добробуту, роблячи добро.
Ми надали численні приклади неприбуткових організацій та інституцій
громадянського суспільства у Сполучених Штатах; деякі з яких мають свої
прототипи в Україні. Ми сподіваємося, що розповсюджуючи ідеї у цьому дедалі більш глобальному світі, ми тим самим допомагаємо країнам краще розуміти демократичні інституції та культуру один одного. Ми віримо, що ця
книга стане кроком у процесі зближення українських і американських громадян та маркетологів.
З повагою та щирими побажаннями успіху,
Алан Андреасен,
Філіп Котлер

a
The Nature Conservancy (Охорона природи) – організація, що вбачає свою місію у збереженні землі та акваторії,
від яких залежить життя. Заснована у 1951 році, охоплює своєю діяльності усі штати США, має понад 1 млн. членів
у 33-х країнах світу. Штаб-квартира у місті Арлінгтон (штат Вірджинія. Надходження у 2009 році – $547 млн.
b Ґрінпіс (Greenpeace, Зелений світ) – міжнародна природоохоронна організація, заснована 1971 року у Канаді.
Основне завдання організації – сприяти екологічному відродженню та привертати увагу людей і влади до збереження природи. Штаб-квартира у місті Ванкувер (провінція Британська Колумбія, Канада). Бюджет станом на
2011 рік – $236,9 млн. Чисельність персоналу – близько 2,4 тис. осіб.
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Сергія Лилика
до українського видання 2013 року
Шановні читачі!
Книга, з якою Вам пропонується познайомитися
– це виклад узагальненого досвіду, справжня матриця діяльності інституцій громадянського суспільства в умовах ринкової економіки та правової
демократичної держави, на прикладі насамперед
США, але й з врахуванням практики інших країн
та міжнародної спільноти в цілому.
Крок за кроком, на численних прикладах автори
книги розкривають місію неприбуткових організацій, а саме – процес творення ними суспільних цінностей. Вони розкривають чинні механізми
взаємодії інституцій громадянського суспільства,
громадянина, бізнесу та держави, розкривають методологію та масштаби діяльності неприбуткової сфери у найвпливовішій країні сучасного світу. Вони
демонструють роль та основні функції маркетингу (дослідження та переконання) у процесі діяльності та розвитку неприбуткових організацій. Вони
формулюють універсальну закономірність: чим потужніший неприбутковий
сектор, тим вищий соціальний, економічний та культурний розвиток країни!
У незалежній Українській державі громадянське суспільство відродилося, і проходить непростий процес свого становлення, самоусвідомлення та
самоутвердження. Книга Алана Андреасена та Філіпа Котлера вказує нам
орієнтири, за якими доцільно рухатися, нагромаджуючи соціальний капітал
українського суспільства, підвищуючи рівень його самоорганізації, самоврядування та саморегулювання, розвиваючи законодавчу базу (наприклад, неможливо переоцінити значення права громадян та юридичних осіб частину
своїх обов’язкових податкових платежів скеровувати за власним вибором на
підтримку інституцій громадянського суспільства), формуючи суспільну
ментальність та оволодіваючи сучасними методами діяльності.
Оскільки більшість назв організацій та компаній, як також імена людей,
є маловідомі українському читачеві, редакційний колектив українського видання вважав необхідним доповнити переклад належним довідковим матеріалом, джерелом якого стали Вікіпедія, власні сайти згаданих авторами
організацій та компаній, персональні сторінки у соціальних мережах тощо.
Я вірю, що ця книга сприятиме плідній дискусії стосовно шляхів подальшого розвитку громадянського суспільства в Україні, як також заохочуватиме до конкретних практичних дій.
З щирою повагою,
Сергій Лилик,
керівник проекту
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І

РОЗВИТОК
ОРІЄНТАЦІЇ НА
ЦІЛЬОВУ
АУДИТОРІЮ

РОЗДІЛ 1
Зростання та розвиток маркетингу
неприбуткових організацій
РОЗДІЛ 2
Розвиток способу мислення,
зосередженого на цільовій аудиторії

Розділ

1

ЗРОСТАННЯ ТА
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ
НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ

ПОЛІТИКА І WAL-MART
Суть діяльності будь-якого політичного кандидата полягає у переконуванні людей голосувати за нього або за неї. Задля досягнення цієї мети,
чутки стосовно кандидата мають бути позитивними, водночас засоби масової інформації повинні забезпечувати широке та позитивне висвітлення
його/її діяльності і, врешті решт, пропонувати своє схвалення. Усе це передбачає переконати когось щось зробити, і це саме те, чим займається
маркетинг! Адже все, до чого прагнуть компанії Wal-Marta і Targetb, – переконати людей прийти в їхні крамниці та придбати багато товарів, а
потім розповісти друзям про свій чудовий досвід.
Багато критиків політичних кампаній в минулому казали, що у цих
кампаніях забагато маркетингу – тобто кандидати рекламують дрібні відмінності і надто багато уваги приділяють іміджу. У таких звинуваченнях
є багато правди, проте менеджери політичних кампаній у ХХІ сторіччі
зрозуміли: організації на зразок Wal-Mart і Target використовують дуже
складні технології з метою вибору цільових аудиторій, що може значно
покращити результативність та ефективність політичного маркетингу.
Мова йде щодо «дата майнінг»c. За допомогою цієї методики організації
на кшталт Wal-Mart беруть всі внутрішні і зовнішні дані, які вони здатні
зібрати щодо потенційний цільових споживачів (попередня купівельна
поведінка, хобі, уподобання стосовно ЗМІ, звички), і знаходять способи
статистично згрупувати ці дані та повідомити крамниці (чи потенційному

a
Wal-Mart (Wal-Mart Stores, Inc.) – американська компанія, що володіє мережею крамниць різного профілю. Найбільша у світі мережа роздрібної торгівлі. Заснована у 1962 році у місті Роджерс (штат Арканзас). Станом на 2009 рік сума виторгу $405 млрд., чисельність занятих – близько 2,1 млн. осіб, понад
8800 гіпермаркетів та універсамів у 15 країнах світу. 1-е місце у рейтингу найбільших компаній світу Fortune Global 500.
b
Target (Target Corporation) – американська компанія, що управляє мережею крамниць роздрібної торгівлі. Заснована у 1902 році, штаб-квартира у Міннеаполісі (штат Міннесота). За виторгом 6-а мережа у
США. Найбільший продавець музики.
c
Англійський термін «data mining» – дослівно: видобуток даних.
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кандидатові) на кого слід спрямовувати свої маркетингові заходи і як саме
з цільовою аудиторією потрібно спілкуватися.
Видання Business Weeka нещодавно повідомило, що кандидати на виборах у Каліфорнії у 2006 році, у тому числі губернатор Шварценеггерb,
використовували «дата майнінг» як головний механізм визначення цільових аудиторій виборців. Вони дослідили, що “постійні клієнти ресторанів Applebee’sc, - це здебільшого представники середнього класу, які
мешкають у центральних районах і цінують родину, місцеву громаду та
постійність. Покупець магазину Wal-Mart, ймовірно, є соціально консервативним, виступає за вільне носіння вогнепальної зброї, колишній городянин або сільський мешканець. Водночас клієнт Bloomingdaled і Neiman
Marcuse, ймовірно, є високозабезпеченим, мешкає у місті та дотримується
соціально-ліберальних поглядів». Клієнти Target особливо важливі політично, тому що їх частіше зустрічають у так званих «штатах, які сумніваються у виборі».
Метью Даудf, головний стратег виборчої кампанії Джорджа Буша у
2004 році, стверджує, що «дата майнінг» за стилем життя «дозволяє кампаніям визначити прихильників з надійністю 90%, порівняно з менш ніж
60% надійності старомодної методики, що базується на факторах географічної або етнічної приналежності».
Ллойд Л. Хілл, голова ради правління Applebee’s, стверджує у термінах, що повторюються протягом всієї цієї книги: «Багато в чому це те ж
саме: переконати людину прийти в Applebee’s або проголосувати».
Джерело: Richard S. Dunham, «Shop at Target? You’re a Swing Voter”, Business
Week, September 25, 2006, pp.84, 86.

СВІТ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Неприбуткові організації – це інституції, які швидко поширюються і
в різноманітні способи впливають на наше життя та навколишній світ.
Вони пропонують супові кухні для бідних та опери для багатих. Вони наa
Business Week (Діловий Тиждень) – діловий журнал видавництва McGraw-Hill, розповсюджується у всьому
світі. Заснований у 1929 році, з 2005 року виходить єдина глобальна версія. Сукупна читацька аудиторія перевищує 5 млн. осіб.
b
Шварценегер, Арнольд Алоїс (Arnold Alois Schwarzenegger) – американський актор австрійського походження,
бізнесмен, політик, культурист. Народився у 1947 році. В США – з 1968 року, громадянство отримав у 1983. У
2003-2011 роках – губернатор штату Каліфорнія. В політичному спектрі США займає центристські позиції.
c
Applebee’s – американська компанія, яка управляє мережею ресторанів (станом на 2011 рік – понад 2 тисячі).
Заснована у 1980 році, штаб-квартира у Канзас-Сіті (штат Міссурі).
d
Bloomingdale – мережа стильних універмагів, що належить компанії Macy’s Inc. Перша крамниця відчинилася
у Нью-Йорку у 1872 році.
e
Neiman Marcus – мережа універмагів, що спеціалізуються насамперед на предметах розкоші. Історія започаткована у 1907 році; штаб-квартира у Далласі, штат Техас.
f
Дауд, Метью (Matthew Dowd) – американський політичний консультант. Народився у 1961 році. Починав як
активіст Демократичної партії, пізніше перейшов до республіканців. У 2002-2007 роках – на чільних посадах у
виборчих кампаніях Республіканської партії. В останні роки піддає критиці керівництво обох провідних партій
США за їх відношення до прав людини.
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магаються переконати нас кинути палити і скинути зайву вагу. Вони виступають захисниками у суді та захищають знедолені верстви населення. Вони
підтримують політичних кандидатів і пропонують нам можливості практикувати релігійну віру. У міжнародному масштабі вони борються з критичними викликами, такими як ВІЛ/СНІД в Азії та Африці, або ж геноцид у
Дарфурі (Судан). Вони пропонують можливості для людей, які прагнуть допомогти іншим, а також для менеджерів корпорацій, які бажають використовувати свої уміння з метою вирішення соціальних проблем.
Чому існують неприбуткові організації? Є три основні пояснення їх ролі
у громадянському суспільстві. Теорія суспільних товарів стверджує, що
вони існують з метою надавати послуги, яких не пропонує держава. Уряд
надає послуги на такому рівні, щоб задовольнити середнього виборця, сектор
неприбуткових організацій надає решту. Теорія поразки контракту фокусується на тому, що не можна довіряти приватним підприємствам надання
деяких товарів та послуг, наприклад – здійснювати щоденний медичний догляд. Такі послуги надаються неприбутковими організаціями, базуючись або
на тому, що спонсори обирають для підтримки, або ж на тому, за що люди
готові платити. Нарешті, теорія субсидій стверджує – власне держава, діючи
за допомогою податкових пільг, грантів та інших субсидій, в основному й визначає те, що пропонують неприбуткові організації.
Звичайно, кожна з цих теорій надає лише часткове пояснення існуванню
окремих інституцій чи окремих видів діяльності. Важливо також розуміти,
що характер і масштаби діяльності сектору неприбуткових організацій відображають історичні зрушення у потребах населення та програмах політиків. У США ми рідко хвилюємося через грип, однак суттєво занепокоєні
проблемою ВІЛ/СНІДу та синдромом раптової дитячої смерті. У Європі люди
дуже стурбовані збереженням історичних будівель, однак у США щодо цього
хвилюються менше.

ДЕЯКІ МІФИ
Незважаючи на поширеність цього сектору в усіх сферах життя, можна
легко знайти людей (зазвичай добре поінформованих з інших питань), які
вважають сферу неприбуткових організацій незначним, не дуже серйозним
маргінесом суспільства.
Серед найбільш поширених помилкових думок можна зустріти наступні:
l хоча неприбуткові організації спрямовують свою діяльність на вирішення
важливих проблем у певних «закутках», цей сектор не є важливим компонентом загального виробництва у суспільстві;
l хоча неприбуткові організації можуть мати певний вплив у Північній
Америці, але ж у глобальній економіці їх роль незначна;
l за декількома рідкісними винятками, неприбуткові організації є відносно
малими місцевими організаціями, які спеціалізуються на вузьких видах
діяльності;
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неприбуткові організації зазвичай складаються з таких людей (і очолюються ними), які прагнуть творити добро, однак мало зацікавлені у ефективному менеджменті та проявляють зневажливе ставлення до тих, хто
надає цьому значення;
l хоча місії неприбуткових організацій можуть бути соціально важливими,
однак менеджерські виклики, з якими вони зіштовхуються, досить посередні порівняно зі справді тяжкими проблемами, з якими бізнес має
справу кожен день;
l робота у неприбуткових організаціях – це поганий кар’єрний хід для тих,
хто бажає заробити великі гроші і бути значними гравцями на національній та міжнародній аренах;
l бізнесу потрібне лише показне залучення до світу неприбуткових організацій, аби підтримувати хороший PR чи досягати короткострокових маркетингових вигод.
У цьому та наступних розділах цієї книги ми покажемо, що всі вищенаведені твердження – це міфи, натомість світ неприбуткових організацій – це
насправді великий, зростаючий, вагомий, життєдайний сектор, важливий
для нашого повсякденного життя, а також для бізнесу і бізнесменів у такі
способи, які вони можуть й не усвідомлювати. Поміркуйте над наступним:
s Неприбуткові організації забезпечують 8% усієї оплачуваної робочої
сили, відповідно до даних 1998 року.
s Волонтерство – це вагомий вид діяльності для 28,8% дорослих американців. Їх внесок у робочу силу неприбуткових організацій оцінюється у 8,2
млрд. годин щорічно, що є еквівалентом економічних і соціальних внесків у розмірі 147,6 млрд. дол. США.1
s Сектор неприбуткових організацій наймає більше цивільних громадян,
ніж федеральний уряд і уряди штатів спільно.2
s Сектор неприбуткових організацій зростає швидше, аніж більшість сфер
бізнесу (за винятком технологій).
s У міжнародному масштабі сектор неприбуткових організацій зростає надзвичайно високими темпами у таких частинах світу, як Центральна та
Східна Європа.3
У секторі зараз діють ряд дуже великих та досвідчених організацій. Серед
Топ-5 неприбуткових організацій у 2005 році кожна з них отримала надходжень понад 4 млрд. дол. США.4
Великі пожертви таких людей як Білл і Мелінда Гейтсa, Уоррен Баффетb
l

a
Гейтс, Білл (Gates, Bill) – американський програміст, бізнесмен, філантроп. Народився у 1955 році. Засновник (з
1975 року) і голова ради директорів корпорації Майкрософт, співголова Фонду Білла і Мелінди Гейтс. У 1996-2007
роках за версією журналу Forbes – найбагатша людина планети. Гейтс, Мелінда (Gates, Melinda) – американський
бізнесмен та філантроп. Народилася у 1964 році; дівоче прізвище Френч. У корпорації Майкрософт керувала реалізацією низки проектів. У 1994 році одружилася з Біллом Гейтсем; подружжя має трьох дітей.
b
Баффет, Уоррен (Warren Buffet) – американський бізнесмен та філантроп, один з найбільших інвесторів у світі. Народився у 1930 році. Власник компанії Berkshire Hathaway – конгломерату, який охоплює автомобільне убезпечення,
текстильний та газетний бізнес та багато іншого. Особистий статок станом на листопад 2012 року оцінювався у $46,5
млрд. У 2010 році заповів близько $37 млрд. п’яти благодійним фондам (найщедріший акт благодійності за всю історію людства). Щороку продає з аукціону право на 1 сніданок із собою, виторг передає на благодійність (у 2012
році переможець аукціону заплатив $3,5 млн.). У 2012 році у нього діагностовано рак простати.
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та Джордж Соросa, а також участь у справах неприбуткових організацій
таких знаменитостей як Боноb і Майкл Фоксc, значно підвищили престижність сектору.
Хоча більшість неприбуткових організацій малі і часто контролюються
харизматичними засновниками з невеликим досвідом управління, у секторі
неприбуткових організацій є багато володарів ступенів МВА з ґрунтовною
підготовкою, а також людей, що колись працювали у бізнесі.
Дуже мало очільників корпорацій (якби вони про це подумали) дійшли б
до висновку, що збільшити їх ринкову частку на 2% буде важче, аніж зменшити кількість захворювань на СНІД у Африці за допомогою волонтерів в
умовах ворожого уряду, протидіючих культурних і релігійних норм, поширеної неписьменності споживачів та в умовах інфраструктури, яка розпадається.5 З подібними викликами неприбуткові організації мають справу
щоденно.
Хоча менеджери неприбуткових організації очевидно заробляють менше,
ніж їх колеги на еквівалентних посадах у комерційних компаніях (які можуть отримувати, наприклад, величезні бонуси у вигляді цінних паперів –
на додаток до платні), у секторі некомерційних організацій все ж можна заробити «справжні» гроші. У нещодавньому дослідженні, проведеному виданням The Chronicle of Philanthropy складено список 16 лідерів великих
неприбуткових організацій (за винятком лікарень і навчальних закладів) та
21 лідерів фондів, які мають платню понад 500 000 дол. США (декілька з них
отримували понад 750 000 дол. США).6

ЧОМУ СЛІД ВИВЧАТИ МАРКЕТИНГ НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ?
Неприбуткові організації створюються і отримують кошти тому, що окремі люди, корпорації та іноді уряд вважають, що певні соціальні проблеми
мають бути вирішені. Неприбуткові організації мають на меті вилікувати
наркоманів від їх залежності; запобігати тому, щоб чоловіки били своїх дружин або подруг; впливати на голосування законодавців; залучати людей до
балету; навчати бідних дітей читати; надавати бідним комп’ютери та допомагати людям знайти Бога. Неприбутковим організаціям потрібно, щоб інші
a
Сорос, Джордж (George Soros) – сучасний американський фінансист, меценат, філософ угорсько-єврейського
походження. Народився у 1930 році в Угорщині. З 1947 року жив у Великій Британії, з 1956 року – у США. Засновник низки інвестиційних фондів та компаній. З 1979 року – організатор благодійних фондів у США та інших
країнах світу, які щороку витрачають близько $400 млн. на підтримку проектів у сфері освіти, охорони здоров’я,
розвиток громадянського суспільства тощо. Станом на 2006 рік журнал Forbes оцінював його статок у $8,7 млрд.
Автор 6 книжок.
b
Боно (лат. Bono, справжнє ім’я: Paul David Hewson, Пол Девід Х’юсон) – ірландський рок-музикант, вокаліст
рок-групи U2. Народився у 1960 році. Відомий також своєю гуманітарною активністю в Африці і своїми стараннями сприяти відміні боргів бідних країн третього світу. Був посвячений у лицарі у 2007 році.
c
Фокс, Майкл (Michael J. Fox) – канадо-американський актор, письменник, продюсер, режисер, громадський
діяч. Народився у 1961 році у Канаді. Знімається з 1970-х років. Отримав п’ять разів премію «Еммі», чотири премії
«Золотий глобус», дві «премії Гільдії кіноакторів США» та ін. У зв’язку з хворобою Паркінсона з 2000 року припинив акторську діяльність; активно займається пошуками лікування хвороби і створив для цього благодійний
фонд свого імені.
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люди давали їм гроші на те, аби вони цим могли займатися; також їм потрібні волонтери – допомагати втілювати свої програми. Отже, їх основне
завдання – вплинути на людей, аби вони були успішними – на волонтерів,
спонсорів, законодавців, людей з небажаною соціальною поведінкою тощо!
Однак це власне те, що маркетологи комерційних організацій також повинні
робити. Вони мають переконувати людей купувати їхні товари та постійно
користуватися їхніми послугами. Обидва сектори діють у бізнесі впливу на
поведінку, а це ж саме те, чим займається маркетинг.
У приватному секторі маркетологи відповідають за те, щоб переконати
клієнтів обідати у мережі фаст-фудів Wendy’sa, а не у їх конкурентів або
вдома. Вони переконують роздрібних торговців зберігати запаси одягу їх
брендів на складах та залучають покупців до своїх магазинів. Вони переконують людей користуватися American Airlіnesb, а не Lufthansac, зупинятися
у готелі Marriottb, а не у Westine. Вони переконують Японію купувати літаки
компанії Boeingf, а не Airbusg, а державні агентства – використовувати сервери Oracleh, а не Sun Microsystemsi. Менеджери приватного сектору на всіх
рівнях аж до головного виконавчого директора та головного операційного
директора знають, що маркетинг і маркетинговий спосіб мислення, у фокусі
якого знаходиться споживач, є вирішальними для їхнього успіху.
Та сама правда (або це повинно бути правдою) – у світі неприбуткових організацій та в багатьох частинах громадського сектору. Усі менеджери аж до
головного виконавчого директора повинні знати способи переконати людей
робити певні речі або ж (у таких випадках, як вживання наркотиків) НЕ робити певних речей. Це все щодо впливу на поведінку. На щастя, приватний
сектор має значний досвід у проведенні ефективних маркетингових програм,
а основний виклик полягає в застосуванні цих інсайтів у секторі неприбуткових організацій.
a

Wendy’s (Вендіс) – мережа ресторанів швидкого обслуговування, що належить компанії Wendy’s International. Третя за виторгом у світі, об’єднує понад 10 тисяч ресторанів у 25 країнах світу. Заснована у 1969
році, штаб-квартира у місті Дублін, штат Огайо.
b
American Airlіnes (American Airlines, Inc., скорочено АА, Американські авіалінії) – американська авіакомпанія, світовий лідер із пасажирських перевезень. Заснована у 1930 році, штаб-квартира в місті ФортУерт (неподалік Далласу), штат Техас.
c Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG, Люфтганза) – національний авіаперевізник Німеччини; найбільша
авіакомпанія Європи та 5-а за перевезеннями пасажирів у світі. Заснована у 1926 році.
d
Marriott (Marriott International, Марріотт) – американська міжнародна мережа, що налічує понад 3500
готелів, які містять близько півмільйона номерів. Заснована у 1929 році, штаб-квартира у місті Бетесда,
штат Меріленд.
e
Westin (Westin Hotels & Resorts, Вестін) – мережа готелів, що належить компанії Starwood Hotels and Resorts Worldwide. Заснована у 1930 році у штаті Вашингтон, станом на 2011 рік – 160 готелів у 37 країнах.
f
Boeing (The Boeing Company, Боїнг) – американська компанія, один з найбільших у світі виробників авіаційної, космічної та військової техніки. Заснована у 1916 році, штаб-квартира у Чикаго (штат Іллінойс).
Станом на 2010 рік обсяг продаж - $64 млрд., кількість працюючих – понад 160 тис. осіб.
g
Airbus (Airbus S.A.S, Ейрбас) – найбільша авіабудівна компанія Європи. Створена у 1970 році шляхом об’єднання низки національних європейських компаній. Має виробничі потужності у Франції (штаб-квартира у
районі м. Тулуза), Німеччині, Великобританії, Іспанії. Обсяг продаж у 2007 році – 39 млрд. євро.
h Oracle (Oracle Corporation, Корпорація Оракул) – американська компанія, найбільший у світі розробник
програмного забезпечення для організацій. Заснована у 1977 році, штаб-квартира в околицях м. СанФранциско.
i Sun Microsystems – американська компанія, розробник програмного та апаратного забезпечення. Діяла
у 1982-2009 роках. У 2009 році куплена компанією Oracle за $7,4 млрд.

7

Частина І
Розділ 1

Розвиток орієнтації на цільову аудиторію
Зростання та розвиток маркетингу неприбуткових організацій

Ось це – центральний виклик даної книги.
Існує ще одна підстава вивчати маркетинг неприбуткових організацій,
навіть якщо ви не плануєте робити кар’єру у цій сфері. Три основні сектори
суспільства – бізнес, уряд та неприбуткові організації – дедалі активніше
співпрацюють один з одним.7 Державні агентства (такі як National Cancer
Institutea та Centers for Disease Control and Prevention Cancer Instituteb) співпрацюють з організаціями на кшталт American Cancer Societyc та Boys&Girls
Clubs of Americad з метою досягти спільних завдань. Як ми побачимо далі у
цьому розділі, спільні підприємства поміж корпораціями і неприбутковими
організаціями стають усе більш звичними. Маркетинг, пов’язаний з благородною метою – це багатомільярдний сектор, в якому корпорації (такі як
Nikee або Соса-Сolaf) співпрацюють з неприбутковими організаціями на зразок товариства Boys&Girls Clubs of America задля досягненні цілей як кожної
організації окремо, так і спільних завдань. Ще однією підставою вивчати
маркетинг неприбуткових організацій, навіть якщо ви плануєте кар’єру у
бізнесі, є той факт, що дуже багато менеджерів корпорацій протягом певного
періоду часу були волонтерами неприбуткових організацій та/або працювали в їхніх наглядових радах.
Таким чином, менеджерам всіх трьох секторів потрібно розуміти маркетинг, так само як маркетинг має використовуватися у середовищі неприбуткових організацій. Менеджерам неприбуткових організацій потрібно знати,
як краще впливати на всі ті цільові аудиторії, чия поведінка визначає їх
успіх. Державним менеджерам потрібні знання щодо маркетингових технологій у світі неприбуткових організацій, оскільки вони можуть бути корисними в їх власних середовищах; саме тому їм потрібно знати спосіб мислення
та діяльності маркетологів неприбуткових організацій, аби ефективно з
ними взаємодіяти. Нарешті, менеджерам корпорацій потрібно розуміти маркетологів неприбуткових організацій і той особливий світ, в якому вони
діють – за умови, що вони збираються ефективно співпрацювати з ними.
Остання причина, чому менеджерам (також майбутнім менеджерам) у багатьох середовищах потрібно вивчати маркетинг неприбуткових організацій, є та обставина, що він може бути дуже «напруженою» вправою. Як
a

National Cancer Institute (NCI, Національний інститут раку) – державне агентство, одне з 11 у структурі
міністерства охорони здоров’я та соціальних служб. Засноване у 1937 році. Спеціалізується на дослідженнях онкологічних захворювань, розробці та впровадженню способів їх лікування.
b Centers for Disease Control and Prevention Cancer Institute (CDC, Центри з контролю та профілактики захворювань Інституту раку) – державні центри, що спеціалізуються на розробці та впровадженню ефективних стратегій профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями.
c American Cancer Society (ACS, Американське онкологічне товариство) – національна громадська організація, що залучає кошти для боротьби з онкологічними захворюваннями. Заснована у 1913 році, має
близько 900 відділень. Штаб-квартира у м. Атланта, штат Джорджія.
d Boys&Girls Clubs of America (Клуби хлопців та дівчат Америки) – громадська організація, місія якої полягає у
сприянні молоді реалізувати свій потенціал. Перший клуб засновано у 1860 році, національна організація створена
у 1906. Станом на 2010 рік об’єднувала понад 4000 місцевих автономних молодіжних клубів.
e Nike, Inc. (Найкі) – американська компанія, відомий у світі виробник спортивних товарів. Заснована у
1964 році, штаб-квартира у м. Бівертон (штат Орегон). Станом на 2011 рік виторг склав $20,9 млрд., чисельність працюючих – 38 тис. осіб.
f Соса-Сola (The Coca-Cola Company, Кока-Кола) – американська харчова компанія, світовий постачальник безалкогольних напоїв, соків, концентратів. Заснована у 1892 році, штаб-квартира у Атланті (штат
Джорджія). Станом на 2010 рік виторг $31,3 млрд., чисельність працюючих – близько 140 тис. осіб
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можна адаптувати маркетингові концепції та інструментарій, що використовуються для продажу гамбургерів чи квитків на літаки, задля вирішення
такого важкого завдання, як переконати батьків у Новій Зеландії не бити
своїх дітей у виховних цілях? Одна із значних особистих переваг, які отримують маркетологи комерційних компаній, що застосовували свої вміння у
середовищі неприбуткових організацій – це те, що вони виходили з цього середовища, посилені новими інсайтами та глибшим розумінням міцності їх
власного інструментарію.8
Гуру менеджменту Пітер Друкерa давно це зрозумів. У Harvard Business
Reviewb влітку 1989 року Друкер стверджував, що неприбуткові організації
стають лідерами менеджменту в Америці, особливо у сферах стратегії та
ефективного використання рад директорів. Друкер наголошував: «Вони
практикують те, стосовно чого більшість американських бізнесів лише моляться». Друкер продовжував:
«Двадцять років назад менеджмент був брудним словом для тих, хто
працював у неприбуткових організаціях. Менеджмент означав бізнес,
а неприбуткові організації наповнювалися гордощами через те, що
вони не забруднені плямами комерції і вищі від брудних роздумів на
кшталт «точка беззбитковості». Зараз більшість з них засвоїли, що неприбутковим організаціям потрібен менеджмент навіть більше, ніж
бізнесу, причому якраз тому, що їм бракує дисципліни щодо точки беззбитковості. Неприбуткові організації, звичайно, досі віддані намірам
«робити добру справу». Але вони також розуміють, що добрі наміри
не замінюють організацію, лідерство, відповідальність, ефективність
діяльності та результативність. Усе це потребує менеджменту, а він, у
свою чергу, починається з місії організації.9
Нещодавно Розабет Мосс Кантерc висловила думку, що неприбуткові організації можуть стати місцем, де будуть випробовуватися інновації у сфері
менеджменту 21 століття.10
На щастя, перспективи розвитку неприбуткових організацій досі виглядають багатообіцяючими. Дослідження Cone Inc./AMP Insights, опубліковане у Business week виявило, що 61% молодих людей віком від 13 до 25
років стверджують: вони «відчувають себе особисто відповідальними за те,
аби змінити світ». Більше того, 89% опитаних відповіли, що, ймовірно, змі-

a

Друкер, Пітер (Peter Drucker) – американський вчений австрійського походження, дослідник та консультант у сфері менеджменту. Роки життя: 1909-2005. З 1934 року жив у Великій Британії, з 1943 – громадянин США. З 1971 року був професором соціальних наук та менеджменту у Клермонтському
університеті.
b Harvard Business Review (Гарвардський бізнес-огляд) – місячник, присвячений різним аспектам управління бізнесом. Видається Гарвардською школою бізнесу з 1922 року. Редакція знаходиться у Бостоні (штат
Массачусетс). Наклад станом на 2011 рік – близько 250 тис. примірників.
c Кантер, Розабет Мосс (Rosabeth Moss Kantner) – професор у Harvard Business School. Народилася у 1943
році. Автор численних книг з управління бізнесом, управлінням змінами тощо. Співзасновник та голова
консалтингової фірми Goodmeasure Іnc., в числі клієнтів якої є IBM , Gap Іnc., Monsanto , British Airways,
Volvo та інші.
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нили б бренд (якщо ціна і якість однакові) задля підтримки благородної
справи, 69% респондентів звертають увагу на залучення компанії у вирішення соціальних проблем, а ще 66% зважають на соціальні зобов’язання
компанії, рекомендуючи її товари.11

ДЕЯКІ ФАКТИ З ІСТОРІЇ МАРКЕТИНГУ НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК АКАДЕМІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Думка вивчати застосовування маркетингових концепцій та інструментарію у неприбуткових організаціях «народилася» у серії статей Котлера і
Леві12, Котлера і Зальтмана13 та Шапіро14 у 1969-1973 роках. Ці статті стверджували наступне:
«Маркетинг – це вид соціальної діяльності, який швидко поширюється і виходить далеко за межі продажу зубної пасти, мила і сталі.
Політична боротьба нагадує нам, що у політичних кандидатів маркетинг використовується так само, як і під час продажу мила. Вступна
кампанія до коледжу нагадує нам, що маркетинг використовується у
вищій освіті. Водночас фандрайзинг нагадує нам, що маркетинг використовується для «благородних справ»… [Наразі жодних] спроб не
зроблено з метою перевірити, чи засади «хорошого» маркетингу у сферах традиційних товарів можна перенести на маркетинг послуг, осіб
та ідей».15
У 1970–1980-х роках спостерігався період значного поширення та визнання вказаної філософії. Як зазначив Андреасен, прийняття маркетингових концепцій та інструментарію відбулося у першу чергу та найшвидше у
тих сферах, які найбільше нагадували приватний сектор за організаційним
середовищам і типами трансакцій.16 Першими почали застосовувати маркетинг у сферах соціальних послуг, таких як освіта, охорона здоров’я, відпочинок, транспортні послуги, бібліотеки, мистецтво, а також у продажах
таких товарів, як контрацептиви.17 Це були сфери, де маркетологи чітко
знали своїх «клієнтів» і шукали їх підтримки з метою досягнути успіху. У
1970–1980-х роках з’явилися перші статті та книги сучасних авторів і таких
людей як Крістофер Лавлок,18 Чарльз Вайнберг,19 Майкл Ротшильд,20 Пол
Блюм,21 Джеральд Зальтман22 та багатьох інших, а також людей поза межами традиційної сфери, таких як Робін МакСтравік зі сфери медицини23 та
Джон Комптон із галузі вільного часу і відпочинку.24
Наприкінці 1980-х років ідея маркетингу неприбуткових організацій поширилася у нові організаційні середовища, такі як державні агентства та
нові види провадження справ, наприклад у ті з них, де не продавалися товари
або послуги (кампанії проти жорсткого поводження з дітьми) і жодні гроші
не переходили з рук у руки. Емоційне піднесення з приводу розширення меж
дії маркетингу відобразилося у декількох загальних підручниках, які стали
10

Частина І
Розділ 1

Розвиток орієнтації на цільову аудиторію
Зростання та розвиток маркетингу неприбуткових організацій

доступними,25 а також у книгах для широкої аудиторії та у підручниках з
конкретних субдисциплін, таких як маркетинг охорони здоров’я,26 освіти,27
релігії,28 місцевостей,29 країн30 та соціальних проблем.31 Спеціалізовані видання, збірки виступів на конференціях, збірники конференцій,32 збірники
практичних кейсів33 з’являлися у великій кількості. У цей період також народжується соціальний маркетинг, який починався у текстах Маноффа, що
вийшли 1985 року34 та Котлера і Роберто у 1989.35
Протягом 1980-х років також з’явилося багато неакадемічних публікацій, в яких підсумовувався практичний досвід маркетологів неприбуткових
організацій. Визначними серед цих робіт були:
u серія звітів про соціальний маркетинг контрацептивів Інформаційної програми для населення в Університеті Джона Хопкінса;36
u збірник вправ з маркетингового планування організації United Way;37
u керівництвa для проведення досліджень у фокус групах;38
u керівництвa для проведення комунікаційних програм задля виживання
дитини Academy for Educational Developmenta;39
u директиви для планування комунікацій щодо охорони здоров’я Управління комунікацій щодо раку Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США.40
Вказані роботи були доповнені виступами та статтями багатьох мислячих
практиків, таких як Вільям Новеллі, Марі Дібас та Вільям Сміт, які писали
і викладали про їх досвід використання маркетингу у неприбутковому секторі.41
На додаток до зростаючої кількості статей щодо неприбуткових організацій у традиційних і не дуже традиційних журналах, з’явилося декілька
нових журналів, включаючи: Journal of Health Care Marketing, Health Marketing Quarterly, серію Praeger у Public and Nonprofit Sector Marketing, Journal of Public Policy and Marketing, Health Marketing, Hospital Public
Relations, Journal of Marketing for Higher Education, Journal of Marketing
for Mental Health, Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Journal of Marketing Management for Professionals. Журнали різноманітної тематики (з бібліотечної справи, історії мистецтв, дослідження відпочинку, трудової терапії
та менеджмент лікарень тощо) приєдналися до маркетингового руху. У 2002
році понад 240 університетів пропонували курси з менеджменту неприбуткових організацій, що було втричі більше, аніж у 1995 році.42
Фахівці-маркетологи перестали бути рідкістю у неприбуткових організаціях. Хоча зміст їх роботи навіть зараз сильно варіюється, їм більше не треба
ховатися за такими оманливими назвами посад, як директор з розвитку, освітній координатор або менеджер із зв’язків з пацієнтами. Багато консалтингових організацій з’явилися у великих центрах, особливо навколо

a Academy for Educational Development (AED, Академія розвитку освіти) – неприбуткова громадська організація, місія якої – сприяти подоланню проблем у США та в усьому світі у сфері освіти, соціального маркетингу, охорони здоров’я, розвитку молоді та навколишнього середовища. В Україні AED у 1998-2003
роках фінансувала програми щодо недопущення торгівлі людьми.
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Вашингтону (федеральний округ Колумбія), з метою пропонувати свої послуги у якості фахівців з маркетингу сектору неприбуткових організацій.
Задля боротьби з новими конкурентами, більшість традиційних фірм з консалтингу, реклами і PR виявили, що їм належить мати спеціальні підрозділи
або спеціальних співробітників для надання маркетингової підтримки неприбутковим організаціям. Зростання маркетингу благородних справ у
1990-х роках прискорило цей тренд.
ХХІ Сторіччя
На початку ХХІ сторіччя відбулося багато важливих зрушень у вказаній
сфері. По-перше, суттєво прискорилося зростання соціального маркетингу.43
Колись маленька підгрупа сфери маркетингу неприбуткових організацій,
що концентрувалася на застосовуванні маркетингу приватного сектору з
метою покращення суспільного добробуту, соціальний маркетинг значно
виріс за останні 20 років. Багато міжнародних і внутрішніх програм зі зміни
поведінки тепер регулярно містять компоненти соціального маркетингу.44 У
2006 році Британська служба охорони здоров’я заснувала Національний
центр досконалості соціального маркетингу з метою прискорити використання маркетингових концепцій та інструментарію у системі охорони здоров’я.45 Співробітників з посадами на зразок «менеджер з соціального
маркетингу» можна знайти у приватних рекламних та PR-компаніях, у консалтингових організаціях тощо. Центри соціального маркетингу також були
засновані в Університеті Південної Флориди, що знаходиться у Тампі, Університеті Стерлінг у Шотландії, а також у Варшаві (Польща). На додаток до
книжок-піонерів, з’явилися нові пропозиції від Андреасана,46 Донована і
Хенлі (Henley),47 а також Котлера, Роберто і Лі,48 що продовжили поглиблювати та розширювати концептуальну основу. Пов’язані з даною тематикою
статті зараз регулярно публікуються у цілій низці профільних журналів і
квартальнику Social Marketing Quarterly. Також з’явилася низка нових книжок, включаючи підручники Ваймера, Ноулз і Гомеса,49 Котлера і Лі,50 а
також книжки для широкої аудиторії від різних ЗМІ.51
Друга важлива зміна розпочалася в 1990-х роках – це зростаюча увага до
міжнародних вимірів маркетингу неприбуткових організацій.52 Хоча неурядові організації були залучені у програми з подолання бідності та охорони
здоров’я вже багато років, їх репутація не була чудовою. «Багато економістів
з розвитку, що працюють на національні уряди або міжнародні організації
на кшталт Світового банкуa, дивилися зверхньо на неурядові організації як
на неважливі й такі, що мають недостатньо ресурсів, є утопічними і часто –
обструкціоністськими.53 Однак, інтерес до неприбуткових організацій за межами США значно виріс протягом останніх років і, на подив, чотири бренди,

a

Світовий банк (World Bank) – міжнародна організація, що надає допомогу з метою розвитку. Включає
Міжнародний банк реконструкції та розвитку, і міжнародну асоціацію розвитку, об’єднує 187 країн-членів.
Заснований у 1944 році, штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія, США). Другий, за обсягами, кредитор України.
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яким європейці найбільше довіряють, це саме неприбуткові організації –
Міжнародна амністіяa, Всесвітній фонд природиb, Грінпісc та Oxfamd.54
Це зростання – результат дії трьох чинників. По-перше, багато урядів,
що були колись первинним джерелом соціальної підтримки для своїх громадян, зараз згортають свою підтримку і залишають приватним неприбутковим організаціям весь тягар цієї місії.55 По-друге, багато міжнародних
соціальних агенцій, таких як Світовий банк і Агентство США з міжнародного розвитку, виявили, що вони повинні покладатися на локальні та міжнародні неприбуткові організації спочатку для виконання, а потім також з
метою підтримки основних соціальних інтервенцій. Нарешті, поява багатьох
нових держав, спочатку з-за меж «залізної завіси», а нещодавно і повсюдно
на території колишнього Радянського Союзу, значно збільшила інтерес до
неприбуткових організацій і до того, що вони можуть зробити для заміни
державних програм на терені колишніх соціалістичних держав, що закінчили своє існування.56 Для багатьох неприбуткових організацій США міжнародні операції тепер є основними, включаючи корпорацію Goodwill
Industries Internationale, Habitat for Humanity International, і Gifts in Kind
Internationalf.57 За оцінками, кількість неприбуткових організацій з міжнародними програмами перевищує 2500.
Третьою основною зміною було зростання значення залучення корпорацій до співпраці із сектором неприбуткових організацій. Як описано у Розділі 17, корпорації відкрили для себе основні стратегічні переваги від
партнерства з неприбутковими організаціями.58 Залучення у світ неприбуткових організацій надало переваги для продажу, можливості для залучення
волонтерів, покращило шанси для зростання кваліфікації виконавчого персоналу.
У ХХІ сторіччі продовжується концентрація уваги на питаннях етики у
сфері неприбуткових організацій. Тут завжди були афери у сфері благодійності, від окремого алкоголіка, що просить гроші на «їжу» до Джима Беккера, який просив пожертви для міністерства, яким він керував дуже
некваліфіковано. Нещодавно зросло занепокоєння щодо низки інших сфер.
По-перше, оскільки бізнес-організації стали більш залученими до соціальної
a Міжнародна амністія (Amnesty International) – міжнародна неурядова організація, що має на меті захист
прав людини на фізичну та психологічну недоторканність, свободу совісті та самовиразу. Заснована у Великобританії у 1961 році.
b Всесвітній фонд природи (World Wildlife Fund) - міжнародна неурядова організація, що займається збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища; заснована у Великобританії
у 1961 році, діє у понад 120 країнах, має близько 5 млн. штатних працівників та волонтерів.
c Ґрінпіс (англ. Greenpeace, у перекладі — «зелений мир») — міжнародна природоохоронна організація,
заснована 1971 року в Канаді. Основне завдання організації — сприяти екологічному відродженню та привертати увагу людей та влади до збереження природи.
d Oxfam (Оксфам) – незалежна міжнародна благодійна організація, заснована у Великобританії у 1942
році, діє у понад 70 країнах; місія – допомога нужденним верствам населення.
e Goodwill Industries International, Inc. (Корпорація «Міжнародні індустрії доброї волі») – має на меті підвищення добробуту та покращення якості життя людей і громад через розвиток їх потенціалу.
f Gifts in Kind International (Міжнародні подарунки у натуральній формі, відома також як Good360) – міжнародна благодійна організація, що займається збиранням подарунків у натуральній формі та їх розподілом
серед неприбуткових організацій по всьому світі, утримуючи на своє забезпечення 0,3% ринкової вартості
подарунків; заснована у США у 1983 році.
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та благодійної діяльності, непоодинокі спостерігачі почали виявляти велике
занепокоєння щодо етики як корпорацій, так і неприбуткових організацій,
які приймають участь у спільних проектах.59 По-друге, оскільки маркетингові технології усе більше застосовуються, намагаючись викликати зміни
щодо важких до вирішення соціальних проблем, таких як СНІД, аборти,
жорстоке поводження тощо, маркетологи змушені запитувати себе, коли і
як їм слід використовувати свої впливові технології.60 Зрештою маркетологи
зрозуміли, що багато підходів, які вони використовували у комерційному
світі, можуть не виправдовуватися в інших ситуаціях.61 Вони ставили питання: чи повинна політична реклама дотримуватися вищих стандартів, ніж
корпоративна реклама; чи слід досліджувати із застосуванням маркетингових дослідницьких технологій теми, які є табу для певних етнічних або релігійних культур; чи важливість певних результатів може виправдати
засоби, які ми можемо просто не пробачити.62
Врешті решт, напевно, найдраматичніше символічне визнання – це те,
що маркетинг неприбуткових організацій був визнаний Американською
маркетинговою асоціацією (АМА)a, найбільшою організацією маркетологів
у всьому світі, що налічує 38000 членів. Після років концентрації насамперед на приватному секторі, у 2002 році АМА визнала важливість сектору неприбуткових організацій та його потенціал для зростання кількості своїх
членів, й спонсорувала власну першу національну конференцію для маркетингових менеджерів неприбуткових організацій. Цю конференцію щороку
відвідує усе більше людей.

ЦЯ КНИГА
Ми повинні знову повертатися до всіх цих проблем протягом книги.
Однак, книга має більш фундаментальні цілі. Вона спрямована на студентів
і на практиків, пропонує їм найновіші концепції, технології та ілюстрації,
потрібні для того, аби зробити їх першокласними маркетинговими менеджерами неприбуткових організацій. Книга передбачає, що читач вже мотивований і дещо знає про маркетинг, зокрема про те, що маркетинг може
зробити, але хоче знати: як насправді втілювати маркетингові програми
більш інтенсивно та більш ефективно.
Як буде неодноразово повторюватися у наступних Розділах, книга спирається на два базових припущення. По-перше, вона стверджує що маркетинг
має місце повсюди у секторі неприбуткових організацій (а також у приватному
та державному секторах), і кожен має бути хорошим маркетологом, оскільки
задля досягнення успіху він або вона повинні впливати на поведінку багатьох
a Американська маркетингова асоціація (American Marketing Association, АМА) – одна з найбільших національних організацій маркетологів у світі. Утворена у 1937 році шляхом злиття Американського товариства маркетингу та Національної асоціації викладачів маркетингу. Штаб-квартира у Чикаго (штат
Іллінойс). Розробляє теоретичні основи та узагальнює практику маркетингу, займається формуванням навчальних програм, стандартизацією термінології тощо. Станом на 2011 рік налічувала близько 53 тис. членів, 500 відділень, 72 штатних працівника. Річний внесок – $155.
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різних цільових аудиторій. По-друге, ми вважаємо, що першокласний маркетолог (незалежно від того, чи це «маркетинг менеджер», головний виконавчий
директор або директор по роботі з персоналом) – це той, хто оволодів трьома
речами: 1) усе проникна висока оцінка правильного способу мислення, 2) всебічний та практичний процес розробки маркетингової стратегії і тактики, і 3)
обізнаність та розуміння найновішого інструментарію та технологій, які
можуть використовуватися для прийняття ефективних маркетингових рішень в окремих сферах. Ця книга організована навколо цих трьох припущень.
Це також книга, спеціально розроблена для унікального середовища неприбуткових організацій. Вирізнення «середовища неприбуткових організацій» – це не просто академічна вправа. Якби не було характеристик,
унікальних для контексту неприбуткових організацій, не було б сенсу у книзі
на зразок цієї. Будь-який з багатьох прегарних загальних підручників з маркетингу чудово задовольняв би потребу. Але маркетинг неприбуткових організацій – це не те ж саме, що маркетинг комерційних компаній. Студент і
практик повинні впізнавати відмінності, тому що вони мають великий вплив
на те, що хтось може чи не може робити як маркетолог. Наступні розділи будуть постійно нагадувати читачам про ці відмінності.
Перед тим як продовжувати, потрібно зробити одне застереження. Хоча
ця книга концентрується переважно на «неприбуткових організаціях», організаційній формі, що має порівняно строге і чітке визначення, ми час від
часу будемо наводити приклади і уроки, що включають організації публічного сектору, такі як Управління комунікацій щодо раку Національного інституту раку, або Центри з контролю та профілактики захворювань. На наш
погляд, місії та середовища таких організацій не дуже відрізняються від тих,
які ми знаходимо у секторі неприбуткових організацій.

ЕВОЛЮЦІЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Нельсон Розенбаум вважає, що починаючи з часів Американської Революції роль неприбуткових організацій у суспільстві еволюціонувала, охопивши чотири стадії. Найперша стадія збігається з тим, що він називає
волонтерська/громадська модель.63 У часи пілігримів на початку ХХ сторіччя послуги, які не надавав уряд і які не могли собі дозволити окремі громадяни, часто надавалися один одному сусідами. Таким чином, у ті часи – а
в деяких передмістях та сільських місцевостях, у деяких ортодоксальних
релігійних громадах і зараз – громадяни збиралися разом, аби діяти як волонтерська пожежна бригада або щоб допомогти нужденній родині збудувати сарай. Така модель була (і в деяких випадках є досі) підходящою для
світу з гомогенними інтересами та особистими філософіями, що базуються
на потребі ділитися, в умовах переважно низького рівня економічного добробуту.
Оскільки країна процвітала, промислова революція сконцентрувала велике багатство в руках декількох родин. Чи з почуття соціальної відповідальності, чи з відчуття звичайної вини, дуже багаті родини, такі як
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Моргани, Рокфеллери і Карнегі, розробили модель, яку Розенбаум називає
патронаж філантропів. Цей патронаж суттєво збагатив основні американські освітні та культурні інституції на початку ХХ сторіччя. Він зараз знаходить своє залишкове відображення у великих фондах, які відіграють
визначну роль у фінансуванні багатьох неприбуткових організацій, а також
у формуванні національної програми дій у сферах освіти, охорони здоров’я,
політичних реформ і навколишнього середовища. Ця роль існує не без своїх
критиків.64
Слідом за Великою Депресією і значним зростанням соціальних інституцій та програм, що підтримувалися державою, Америка у 1940-х і 1950-х
роках перейшла до моделі діяльності неприбуткових організацій, яка базується на правах і документах, що надають права. Багато груп стверджували, що вони мають право принаймні на частину фондів з громадських
податків для фінансування їх роботи, їх інституцій, або і першого і другого,
частково – тому що вони слугували загальним соціальним інтересам.
Фінальна стадія, яку описує Розенбаум, це конкурентна/ринкова стадія.
На попередніх трьох стадіях неприбуткові організації покладалися на підтримку 1) бажання окремих людей ділитися; 2) щедрість багатих; або 3) винагороду федерального уряду, уряду штату, муніципального уряду і великих
фондів. Сьогодні, неприбуткові організації не можуть покладатися на автоматичне продовження традиційних джерел підтримки. Більше того, оскільки
вони все більше звертаються до ринку за цією підтримкою, вони знаходять
там інші неприбуткові організації, що шукають такої ж самої підтримки. Результат у ХХІ сторіччі – це те, що найвизначніші виклики, з якими зіштовхуються менеджери неприбуткових організацій, це виклики щодо
конкуренції. У важливому випуску To Profit or Not to Profit: The Commercial
Transformation of the Nonprofit Sector економіст Бартон Вейсброд зазначає:
«Масивні зрушення з’являються у секторі неприбуткових організацій.
Події, що здаються ізольованими, торкаються життя практично кожного, і є, фактично, частинами моделі, що рідко визнається, але має
величезний вплив; це модель зростаючої комерціалізації неприбуткових організацій».65
Він згадує лікарні, що заходять у бізнес з фітнесу66, музеї, що отримують величезні доходи від крамниць і каталогів67, а також університети, що вступають
у прибуткові дослідницькі альянси з бізнесом68 і формують комерційні дочірні
компанії для отримання великих рівнів зиску.69
Ймовірно, що це збільшене використання бізнес-концепцій та інструментарію у секторі неприбуткових організацій прискориться у наступному десятиріччі внаслідок того, що можна описати як повернення до явища, яке
Розенбаум називає «патронаж філантропів». За останні п’ять років декілька
дуже багатих бізнесменів (переважно з комп’ютерної сфери) зібрали велике
багатство і вирішили використати принаймні частину на вирішення соціальних проблем.
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Білл та Мелінда Гейтс пообіцяли пожертвувати $31,9 млрд. своєму Фонду
Гейтс, який фокусується на світових проблемах охорони здоров’я та освіти. Білл Гейтс сказав, що він планує відмовитися від своєї менеджерської ролі у корпорації Microsofta і присвятити весь час фонду.
l Уоррен Баффет з Berkshire Hathawayb пообіцяв віддати більшу частину
свого статку, що оцінюється у $40 млрд., на благодійні цілі. Більшість
коштів отримає Фонд Гейтс, оскільки він вірить, що лідери фонду «застосували справді незвичний розум, енергію і серце для покращення життя
мільйонів людей, яким не пощастило так, як нам трьом…Я задоволений
додати ресурси, з якими ви виконуєте цю роботу».70
Власники Google пообіцяли 1% від вартості акцій компанії (приблизно
$1 млрд.) на підтримку благодійних цілей. Має значення те, що вони вирішили розділити цю підтримку між традиційними фондами і комерційними
соціальними підприємствами.71
Майкл Блумберг, мер міста Нью Йорк, пожертвував $125 млн. на Всесвітню ініціативу Стоп палінню.72
Пем і П’єр Омід’яр з eBayc, також заснували Omidyar Foundationd і комерційну мережу, таким чином створюючи дві «чекові книжки», починаючи з
$200 млн. у кожному фонді.73
Стів Кейс і його дружина Джин використовують доходи AOLe для інвестування у неприбуткові організації, які потенційно можуть виплатити дивіденди Case Foundationf.
Ці помітні інвестори приєдналися до визначних особистостей у боротьбі
із світовими проблемами. Боно довго фокусувався на світовій бідності і
ВІЛ/СНІДі. Білл Клінтон приділяє значну увагу бідності, зміні клімату,
ожирінню і ВІЛ/СНІДу. У вересні 2006 року британський мільярдер Ричард
Бренсон пообіцяв інвестувати всі прибутки з авіаліній Virgin Group і залізничного бізнесу за наступні 10 років з метою боротьби зі зміною клімату і
глобальним потеплінням. Внесок Бренсона може досягати $3 млрд.74
l

Деякі прихильники іншого погляду
Вказана зміна щодо використання концепцій та інструментарію з комерційного світу не залишається без своїх критиків. Пітер Добкін Холл, наприк-

a

Microsoft (Microsoft Corporation, Майкрософт) – американська компанія, виробник програмного забезпечення для комп’ютерної техніки. Заснована у 1975 році студентами Біллом Гейтсем та Полом Аленом.
Штаб-квартира у м. Редмонт (неподалік м. Сіетл, штат Вашингтон). Станом на 2010 рік виторг $62,5 млрд.,
чистий прибуток - $18,8 млрд., чисельність постійних працівників – близько 80 тис. осіб.
b Berkshire Hathaway – американська холдингова компанія, що займається інвестиціями та убезпеченням.
Загальна чисельність працівників станом на 2008 рік – понад 180 тис. осіб, капіталізація - $202 млрд.
c eBay Inc. – американська компанія, що надає послуги у проведенні Інтернет-аукціонів (основна діяльність), Інтернет-торгівлі та миттєвих платежів. Заснована у 1995 році програмістом П’єром Омід’яром,
працює у глобальному масштабі.
d Omidyar Foundation – приватний фонд, заснований у 1998 році власником компанії eBay Inc. П’єром
Омід’яром та його дружиною Пем. Місія – підтримка неприбуткових організацій.
e AOL Inc. (відома також як America Online) – транснаціональна американська компанія, що надає послуги
в Інтернеті. Заснована у 1983 році.
f Case Foundation – приватний фонд, місія якого – інвестувати в людей та ідеї, які можуть змінити світ.
Заснований у 1997 році власником компанії AOL Стівом Кейсом та його дружиною Джин .
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лад, вважає: за винятком деяких релігійних установ, неприбуткові організації – це вже не ті типи волонтерських асоціацій, які Де Токвіль вважав однією із найбільш сильних рис колонії.75 Автори на зразок Роберта Путнама
оплакують втрату соціального капіталу і вважають, що ми стали нацією осіб,
які «грають в боулінг на самоті».76 Холл вважає, що так званий незалежний
сектор перебуває у точці моральної кризи і йому потрібно переосмислити
своє місце та мету.
У схожому руслі, Ейкенберрі і Клувер вважають, що «маркетизація» сектору неприбуткових організацій є нездоровою для громадянського суспільства. Вони дійшли висновку: «Сектор неприбуткових організацій у США все
більше приймає цінності та методи ринку з метою керівництва менеджментом та наданням послуг. Результат – це потенційний занепад цінних внесків,
які роблять неприбуткові організації у створення і підтримку сильного громадянського суспільства».77
Є багато причин, внаслідок яких неприбуткові організації були суб’єктами критики. Як зазначає Холл, багато громадян відчувають, що неприбуткові організації стали занадто великими і занадто бюрократичними. Тут був
ряд великих скандалів, що виявили поганий менеджмент неприбуткових організацій; від скандалів в United Way, в які був залучений колишній президент цієї організації Вільям Арамоні, до нещодавньої розтрати $7 млн. у
Середньо-Західному відділі Американського онкологічного товариства. Критика поводження Американського Червоного Хреста з пожертвами стосовно
11 вересня 2001 (атака на Всесвітній торговий центр і Пентагон), змусила багато організацій переосмислити те, що саме і як саме вони роблять. Пол Лайт
вказує на зростаючий попит щодо «уважного ока», аби тримати сектор у порядку і задовольняти потреби суспільства.78 Більше того, деякі нещодавні дослідження дійшли висновку, що неприбуткові організації мають «результат,
який розчаровує» від доходів, зароблених шляхом ризикової діяльності.79
Потреба у кращому менеджменті
Незважаючи на критику, є багато зростаючих тисків на неприбуткові організації, аби вони стали більше «бізнес-подібними». По-перше, як коротко
згадано на початку, багато неприбуткових організацій зараз надзвичайно великі. Наприклад, у Таблиці 1-1 показано (не враховуючи університетів та
закладів системи охорони здоров’я): щорічні доходи у 2005 році 20-ти найбільших неприбуткових організацій перевищували $830 млн., причому найбільша з них, організація Lutheran Servicesa мала дохід понад $9,5 млрд., що
поставило б її приблизно на 251 місце у списку Fortune 500 у 2006 році, понад
такими гігантами приватного сектору, як Lucent Technologiesb і Clear Channel
Communicationsc.
a Lutheran Services in America (Лютеранські послуги Америки) – об’єднання понад 300 церков та організацій лютеранського спрямування. У їх діяльності станом на 2011 рік приймали участь понад 6 млн. осіб, а
агрегований річний дохід перевищував $18 млрд.
b Lucent Technologies – американська корпорація, що спеціалізується у сфері телекомунікацій, електронних
та комп’ютерних систем. У 2006 році після злиття із французькою Alcatel отримала назву Alcatel-Lucent.
c Clear Channel Communications, Inc. – медійний конгломерат зі штаб-квартирою у Сан-Антоніо (штат
Техас). Заснований у 1972 році.

18

Частина І
Розділ 1

Розвиток орієнтації на цільову аудиторію
Зростання та розвиток маркетингу неприбуткових організацій

Таблиця 1-1.
Загальні доходи найбільших не академічних і не лікарняних неприбуткових організацій, 2005 рік
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Назва організації
Lutheran Services of America
YMСA of the USAa
Армія Спасіння
United Way of America
Американський Червоний Хрест
Catholic Charities USAb
Gooodwill Industries International, Inc.
Boys&Girls Clubs of America
AmeriCares Foundationc
Tulsa Community Fundd
Fidelity Charitable Gift Funde
American Cancer Society
Habitat for Humanity International
The Nature Conservancyf
World Visiong
Feed The Childrenh
Gifts in Kind International
Volunteers of Americai
Boy Scouts of Americaj
Easter Sealsk

Доходи, $
9 500 000 000
5 130 857 000
4 559 292 000
4 175 545 000
3 888 173 000
3 385 094 000
2 592 560 000
1 335 383 000
1 316 498 000
1 052 762 000
989 277 000
977 851 000
940 509 000
919 113 000
905 130 000
851 964 000
842 849 000
839 435 000
836 012 000
833 706 000

Джерело: The Chronicle of Philanthropy, October 26, 2006, pp. 8-21.
Надруковано з дозволу The Chronicle of Philanthropy http://philanthropy.com
a Young Men's Christian Association (Асоціація молодих християн, скорочено YMСA або The Y) – всесвітня організація молодих християн, заснована 1844 року у Великобританії. Штаб-квартира – у Женеві (Швейцарія). Налічує
понад 45 млн. членів у складі 125 національних організацій, у тому числі у США. Місія – сприяння молоді.
b Catholic Charities USA (Католицька благодійність США) – об’єднання понад 1700 агенцій, установ та організацій,
що надають соціальну допомогу нужденним. Історія діяльності започаткована у 1727 р., як національне об’єднання
створене у 1910 році.
c AmeriCares Foundation (буквально: фонд «Американська турбота») – неприбуткова організація, що надає допомогу постраждалим від стихійних лих та опікується довгостроковими гуманітарними проектами. Заснована у
США у 1982 році, програми діяльності охоплюють понад 160 країн.
d Tulsa Community Fund (Фонд громади Талса) – благодійна організація для підтримки місцевих громад та їхнього
самоврядування. Заснована у 1998 році у місті Талса (штат Оклахома) нафтопромисловцем, банкіром і філантропом Джорджем Кайзером.
e Fidelity Charitable Gift Fund (Благодійний фонд подарунків «Вірність») – фонд, завданням якого є підтримка
благодійних організацій, сприяння прозорості та ефективності у їх діяльності. Заснований у 1991 році.
f The Nature Conservancy (Охорона природи) – організація, що вбачає свою місію у збереженні землі та акваторії,
від яких залежить життя. Заснована у 1951 році, охоплює своєю діяльності усі штати США, має членів у 33-х країнах світу.
g World Vision (Світове бачення) – благодійна організація протестантів-євангелістів, що має на меті допомогу бідним та пригнобленим. Заснована у США у 1977 році.
h Feed The Children (Їжа для дітей) – міжнародна християнська благодійна організація, що вбачає свою місію у
наданні надії та ресурсів тим, хто не має необхідного для життя. Заснована у США (Оклахома) у 1979 році, діє у
глобальному масштабі; основні програми – допомога дітям їжею та шкільними речами.
i Volunteers of America (Волонтери Америки) – неприбуткова організація, місія якої полягає у сприянні нужденним
перебудувати своє життя та розкрити власний потенціал. Заснована у 1896
j Boy Scouts of America (Бойскаути Америки) – молодіжна неприбуткова організація, що має на меті виховання
відповідальної громадянської позиції, розвиток характеру та самостійності молоді. Заснована у 1910 році, має
понад 4,5 млн. членів.
k Easter Seals (Великодні обітниці) – міжнародна благодійна організація, яка допомагає дітям та дорослим з аутизмом чи іншими обмеженими можливостями. У США на національному рівні діє з 1950 року, щороку надає
допомогу понад 1 млн. осіб.
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Такі великі організації перебувають перед значним внутрішнім тиском з
метою впровадження набагато кращого, складнішого менеджменту. Це
також актуально для найбільших університетів США. Доходи кожного з
Топ-5 університетів, що повідомили свій загальний дохід виданню The Chronicle of Philanthropya (Стенфордський університетb цього не зробив) перевищували $3 млрд. у 2005 році:80
Гарвардський університетc
Університет штату Іллінойсd
Університет штату Пенсільваніяe
Єльский університетf
Колумбійський університетg

$4,994,068,570
$3,806,431,000
$3,785,955,216
$3,448,898,026
$3,109,691,000

Також є неприбуткові лікарні і медичні центри. Їхній Топ-5:81
Partners Healthcare Systemh
Catholic HealthCare Westi
Rush University Medical Centerj
University of Texas M. D. Anderson
Cancer Centerk
Memorial Sloan Kettering Cancer Centerl
a

$5 586 641 000
$4 765 622 000
$2 166 678 384
$1 951 542 626
$5 143 653 000

The Chronicle of Philanthropy (Хроніка філантропії) – газета, виходить у Вашингтоні 1 раз на 2 тижні. Тематика
– світ неприбуткових організацій. Видавець – компанія The Chronicle of Higher Education Inc.
Стенфордський університет (Stanford University) – приватний університет, що займає вищі місця в усіх національних рейтингах. Заснований у 1891 році. Розташований біля міста Пало-Альто (штат Каліфорнія), кампус
займає 33,1 кв. км. Станом на 2010 рік – 15,3 тис. студентів та аспірантів. Університетський цільовий фонд (ендаумент) – $13,8 млрд.
c Гарвардський університет (Harvard University, Гарвард) – найстаріший університет США, член «Ліги Плюща».
Заснований у 1636 році, розташований у Кембриджі (штат Массачусетс). Названий на честь свого найпершого
благодійника, місіонера Джона Гарварда. Станом на 2011 рік у Гарварді працювали 2100 викладачів, навчалися
близько 35,3 тисяч студентів та аспірантів. Цільовий фонд – $32 млрд. (найбільший у світі серед навчальних закладів).
d Університет штату Іллінойс (University of Illinois) – державний дослідницький університет. Заснований у 1858
році, розташований у Чикаго (штат Іллінойс). Входить у Топ-50 дослідницьких центрів США. Станом на 2010
рік працювали близько 2500 викладачів, навчалися понад 28 тисяч студентів та аспірантів.
e Університет штату Пенсільванія (University of Pennsylvania) – приватний дослідницький університет, член «Ліги
Плюща». Заснований у 1740 році, розташований у Філадельфії (штат Пенсільванія). Станом на 2011 рік працювали понад 4200 викладачів, навчалися 10,3 тис. студентів та 11,0 тисяч аспірантів. Університетський фонд –
$6,58 млрд., річний бюджет – $6 млрд.
f Єльский університет (Yale University) – приватний дослідницький університет США. Заснований у 1701 році,
розташований у Нью-Хейвен (штат Коннектікут). Член «Ліги Плюща». Станом на 2010 рік працювало понад
3800 викладачів, навчалося близько 23,3 тисяч студентів та аспірантів; університетський фонд - $16,5 млрд.
g Колумбійський університет (Columbia University) – приватний дослідницький університет, член «Ліги Плюща».
Заснований у 1754 році, розташований у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Станом на 2011 рік працювали понад
3600 викладачів, навчалися понад 7,9 тисяч студентів та 19,7 тисяч аспірантів. Університетський фонд складав
$7,8 млрд.
h Partners Healthcare System (Партнери системи охорони здоров’я) – неприбуткова організація у системі охорони
здоров’я, що має на меті догляд за пацієнтами, наукові дослідження, навчання та надання соціальних послуг.
Заснована у Бостоні (штат Маcсачусетс) у 1994 році.
i Catholic HealthCare West (Католицька охорона здоров’я Захід) – неприбуткова мережа лікарняних закладів, заснована у 1986 році, штаб-квартира у місті Сан-Франціско, діє у штатах Каліфорнія, Арізона, Невада.
j Rush University Medical Center (Медичний центр Університету Раш) – неприбутковий академічний медичний
центр, що поєднує надання медичних послуг та наукові дослідження. Розташований у Чикаго, штат Іллінойс.
k University of Texas M. D. Anderson Cancer Center (Центр онкології імені М.Д. Андерсона при Університеті штату
Техас) – створений у 1941 році, поєднує лікування раку, наукові дослідження та підготовку профільних фахівців.
l Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Онкологічний центр Меморіал Слоун-Кеттерінг) – неприбуткова організація, заснована у 1946 році у Нью-Йорку; сприяє догляду за хворими, дослідженням, лікуванню та профілактиці онкологічних захворювань.
b
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Для цих великих організацій (і багатьох інших) тиск щодо вдосконалення
менеджменту також зростає із зовнішніх джерел. Великий вплив – це нова
порода «філантропів, що підтримують ризикові проекти», на зразок Маріо
Марино. Ці підприємці заробили великі статки у сфері високих технологій,
що розширюється, і бажають застосувати власні менеджерські та фінансові
навички для надання своїх благодійних пожертв. Вони формують фонди венчурного капіталу для неприбуткових організацій, але вимагають великої
уваги до якісного менеджменту від тих, кому вони надають гранти.82
Пол Лайт розглядає ці тиски як такі, що призводять до трьох «напрямків
розвитку», а саме тисків щодо: 1) наукового менеджменту, що базується на
кращих практиках; 2) війни з марним витрачанням ресурсів, що базується
на підвищеній ефективності; і 3) надання свободи менеджменту, що базується на найкращих результатах, і не важливо, як їх було досягнуто.83 Зрозуміло, підвищена увага до ефективного маркетингу може надати переваги
всім трьом напрямам розвитку. Однак основна роль маркетингового мислення у майбутньому неприбуткових організацій буде проблематичною,
якщо багато опікунів, менеджерів та членів рад директорів відчуватимуть,
що «менеджерська професійність» є не бажаною. На наш погляд, маркетингова перспектива необхідна для ефективного менеджменту неприбуткових
організацій незважаючи на те, чи організація сильно фокусується на місії
волонтерської асоціації, чи вона ближче до фокусу на ефективному менеджменті. У будь-якому випадку емпіричні докази свідчать, що проблема може
бути не такою серйозною, як вважає Холл. Нещодавно опубліковане дослідження Галаскевича і Білефельда дослідило ступінь, до якого 229 неприбуткових організацій у районі Міннеaполіс – Сент Пол змінилися щодо
використання їх «бізнесової» або «благодійної» моделі у проміжку між 1980
і 1994 роками. Вони виявили, що у багатьох випадках «застосування бізнестехнологій неприбутковими організаціями було необхідним для того, аби
конкурувати за клієнтів та пожертви». Однак вони не виявили «оптового застосування бізнесових або комерційних практик». Що важливіше, вони
дійшли висновку, що «неприбуткові організації не мали очевидних згубних
організаційних ефектів, якщо вони приймали тактику, подібну до бізнесу,
або ж покладалися на комерційні доходи».84

ВАЖЛИВІСТЬ СЕКТОРУ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Сполучені Штати Америки
Важлива причина вивчати сектор неприбуткових організацій – це те, що
вказаний сектор на подив великий і протягом багатьох років у багатьох країнах зростав швидше, ніж приватний сектор. Як показано в Таблиці 1-2, відповідно до даних National Center for Nonprofit Statisticsa, у США у 2004 році
a

National Center for Nonprofit Statistics (Національний центр статистики щодо неприбуткових організацій
та доброчинності) – науково-дослідницька організація, що збирає, систематизує та розповсюджує інформацію щодо неприбуткових організацій. Заснована у 1982 році, є структурним підрозділом неприбуткової
організації Urban Institute.
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Таблиця 1-2.
Кількість неприбуткових організацій в США, 1996-2004 роки
Категорія організацій

Всі неприбуткові організації
501(с)(3) громадська благодійність
501(с)(3) приватні фонди
Інші 501(с) неприбуткові організації
501(с)(3) громадська благодійність
Громадські благодійні організації, які надають звіти
Чинні громадські благодійні
організації
Допоміжні громадські благодійні організації
Громадські благодійні організації, які не надають звітів або ті,
в яких менше за 25,000 дол. валового доходу

1996 рік
Кількість
% від усіх
організацій організацій
1 084 897

100,00

1 397 263

100,00

535 888
58 774

49,40
5,40

822 817
102 881

58,90
7,40

490 235

45,20

471 565

33,70

535 888

49,40

822 817

58,90

297 691

27,40

317 689

22,70

261 640

24,10

272 236

19,50

36 051

3,30

45 453

3,30

238 197

22,00

505 128

36,20

-

0,00

385 874

27,60

58 774

5,40

102 881

7,40

56 377

5,20

98 529

7,10

2 397

0,20

4350

0,30

490 235

45,20

471 565

33,70

127 567

11,80

119 515

8,60

102 592

9,50

87 833

6,30

68 575

6,30

71 470

5,10

61 729

5,70%

58 362

4,20%

57 090

5,30%

56 494

4,00%

30 578

2,80%

35 097

2,50%

42 104

3,90%

42 794

3,10%

Конгрегації (приблизно половина з
них зареєстрована в IRS)*
501(c) приватні фонди
Приватні фонди, що займаються
грантами (не чинні)
Приватні чинні фонди
Інші 501(с)неприбуткові організації
Громадські ліги, організації соціальної опіки тощо
Товариства братств, що збирають пожертви
Бізнес-ліги, торгові палати
тощо
Трудові, сільськогосподарські,
садівницькі організації
Соціальні та рекреаційні клуби
Представництва чи організації
ветеранів війни
Всі інші неприбуткові організації

2004 рік
Кількість
% від усіх
організацій організацій

a

Джерело: Urban Institute . Надруковано з дозволу Urban Institute.
a Urban Institute (Інститут економіки міста) – неприбуткова організація, що має на меті аналіз проблем,
які постають перед містами Америки та їх мешканцями. Заснована у 1968 році внаслідок ініціативи, започаткованої Президентом США Ліндоном Джонсоном. Знаходиться у Вашингтоні (округ Колумбія).
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було 1 367 817 неприбуткових організацій, зареєстрованих у IRSa під шифром 501(с) – благодійні організації. На додаток, за оцінками Національного
центру, існує ще 377 640 конгрегацій, приблизно половина з яких вважається не зареєстрованою у IRS. Це означає, що сектор у 2004 році налічував
майже 1,56 млн. неприбуткових організацій.85 Сектор виріс між 1996-м і
2004-м у кількісному вимірі загалом на 28,8%, проте громадська благодійність виросла на 50%.
Альтернативний метод оцінювання розміру сектору неприбуткових організацій (який, що як ми побачимо, є корисніший у міжнародному вимірі) це зайнятість. Сектор дуже трудомісткий, але значна частина його робочої
сили – волонтерська, а тому її важко облічити. Bureau of Labor Statisticsc оцінює, що 28,8% американців віком понад 16 років безпосередньо або посередньо були волонтерами неприбуткової організації у 2005 році. У 1998 році
Саламон оцінював, що організації 501(с)(3) і 501(с)(4) мають майже 11 млн.
працівників, що складало понад 7% робочої сили США. Якщо додати 5,7
млн. неоплачуваних волонтерів до цієї загальної суми, загальна чисельність
робочої сили неприбуткових організацій сягає 16,6 млн. осіб, що значно
більше, ніж у фінансах, убезпеченні, нерухомості (8,6 млн.) та будівництві
(8,5 млн.), і складає 81% загальної робочої сили промислового сектору (20,5
млн.).86
Якщо міряти зайнятість у «членських асоціаціях та організаціях», то цей
сектор зростає швидше, ніж інші складові частини ринку праці. Протягом
15 років (з 1990 до 2004), зайнятість у секторі зростала середньо на 2,4%
річно, що є майже вдвічі вище темпу зростання загальної зайнятості
(1,3%).87
Незважаючи на загальне зростання, деякі неприбуткові організації зіштовхуються зі значними викликами. Наприклад, дані Університету штату
Індіана щодо релігійних установ засвідчують, що бебі бумериc (народжені у
1946—1964 роках) ймовірно рідше відвідують та менше надають пожертви
таким інституціям.88 Тому надання пожертв церквам залишаються стабільними, у той час як доходи парафіян зростають. Протестанти пожертвували
0,68% свого доходу у 1968, проте лише 0,38% у 2004 році.89

СЕКТОР НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СВІТІ
Звичайно, США не унікальна країна у тому сенсі, що має сектор неприбуткових організацій. Неприбуткові організації і волонтери, що приймають
участь в їх діяльності, мають тривалу історію в декількох інших частинах

a

IRS – Internal Revenue Service (Служба внутрішніх доходів) – державна служба, що входить у структуру
Міністерства фінансів США; безпосередньо відповідає за збирання податків, тлумачення та застосування
Податкового кодексу.
b Bureau of Labor Statistics (Бюро статистики праці) – державне статистичне агентство, підрозділ Міністерства праці США
c Бебі бумери (baby boomers) – покоління, народжені у США в період підвищеної народжуваності (буму)
у 1946-1964 роках.
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світу і повільно зростають у інших країнах, включаючи колишні комуністичні країни Східної Європи та Китай.
Найповніші портрети сектору неприбуткових організацій за межами США
розроблюються Лестером Саламономa та його колегами у Центрі з вивчення
громадянського суспільства Інституту політичних досліджень при Університеті Джона Хопкінса (див.: www.jhu.edu/~cnp). Їх огляд 2003 року ландшафту
неприбуткових організацій (тобто «громадянського суспільства») охоплює 35
країн в усьому світі, включно з 16 розвинутими індустріальними країнами і 5
перехідними країнами Центральної та Східної Європи.90
Вони визначають «організації громадянського суспільства» як по суті
приватні, тобто за межами інституційних державних структур; які не є за
метою комерційними і не існують з метою розподілу прибутків між своїми
директорами або «власниками»; які є самоврядними; і в які люди вільно можуть вступати або добровільно підтримувати. Відповідно до Саламона, Соколовського та Ліст бурхливе підвищення ваги сектору громадянського
суспільства спостерігається у міжнародному масштабі; цей процес вони характеризують терміном «глобальна асоціаційна революція». Автори пояснюють це підвищення декількома ключовими факторами:
s Технологічні винаходи і освіченість – покращена інформаційна технологія і зростання рівнів освіти по всьому світі допомогли поширити
думки, що зміни можливі, а кращі можливості насправді існують. Технологія полегшила громадянам управління соціальними діями, що мотивувало їх активність.
s Незадоволеність ринковими силами і урядовими рішеннями стосовно
соціальної, економічної та екологічної криз.
s Стратегічні партнерства – комбінація приватної структури і громадської мети у секторі громадянського суспільства, малий розмір, гнучкість, пов’язаність з громадськістю і здатність випрошувати грошову
допомогу у приватного сектору пояснює їх привабливість для фондів,
спонсорів і корпорацій як стратегічно важливих партнерів у процесі розробки нових креативних рішень.
s Розвиток «соціального капіталу» – нещодавні дослідження показують,
що сектор громадянського суспільства робить значний внесок у створення
особистого «соціального капіталу», визначеного як перевага, створена
включенням особистості у відносини, які автори вважають фундаментом
демократії та економічного зростання.
s Конвертація попиту в пропозицію – Саламон, Соколовський та Ліст
також пояснюють піднесення цього сектору зростаючим колом освічених
фахівців у 1960-1970-х роках, що старанно працювали для конвертації
попиту на світові організації громадянського суспільства в актуальну пропозицію.
a

Саламон, Лестер (Lester M. Salamon) – американський науковий та громадський діяч. Народився у 1943
році. Піонер емпіричних досліджень неприбуткового сектору у США та у всьому світі. Автор понад 20
книг та сотень статей. Професор в Університету Джона Хопкінса, директор Центру досліджень громадянського суспільства у цьому ж університеті.
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Збільшення ролі зовнішніх учасників – багатосторонні гравці, такі як
Світовий Банк, Католицька Церква, західні благодійні фонди і транснаціональні корпорації допомагають забезпечувати паливом процес зростання міжнародного сектору громадянського суспільства, надаючи
підтримку фінансами та людськими ресурсами.

Незважаючи на покращення щодо їх присутності та значущості, міжнародний сектор громадянського суспільства досі часто зазнає невдач у залученні значної уваги високих посадовців або преси. Брак статистики та важка
доступність даних щодо «третього» сектору сприяли недостатньому визнанню, що вплинуло на дослідження «Глобальне громадянське суспільство» Університету Джона Хопкінса.
Дослідження у 35-ти країнах дали підстави для висновку, що глобальний
сектор громадянського суспільства складає індустрію в $1,3 трильйони станом на кінець 1990-х років. Це складало 5,1% складеного разом ВВП 35-ти
країн. Цей сектор дорівнює сьомій за величиною національній економіці у
світі. Сектор – світовий працедавець, що залучає 39,5 млн. працівників у еквіваленті повного робочого дня (57% – оплачуваний персонал, 43% - волонтери). Сектор винаймає загалом у 10 разів більше людей, ніж підприємства
комунальних послуг і текстильна галузь у тих же 35-ти країнах, та у 5 разів
більше за виробників їжі, і на 20% більше, ніж транспортна галузь.
Порівняння поміж 35-ти країнами засвідчують те, що не дивує: сектор
громадянського суспільства більший у розвинутих країнах, ніж в економіках, які розвиваються (складаючи 7,4% проти 1,9% економічно активного
населення відповідно). Однак, обмежена присутність сектору у багатьох країнах, що розвиваються, не обов’язково є показником відсутності зв’язку із
громадянським суспільством. Багато цих країн переважно мають сильні традиції родинних, кланових або сільських зв’язків, що виконують ті ж самі
функції, що й інституції громадянського суспільства. Важливість громадянського суспільства у 35-ти країнах показана у Таблиці 1-3.
Організації громадянського суспільства надають різноманітні послуги,
від охорони здоров’я та освіти до соціальних послуг і розвитку громади.
Однак, цей сектор сильно залучений у захист і розбудову соціального капіталу. Вони називають ці ролі «захист», «представлення інтересів» і розбудова громади. Як захисники, вони визначають невирішені проблеми і
виносять їх на увагу громадськості (захист базових людських прав, надання
голосу соціальним, політичним, природоохоронним, етнічним інтересам і
проблемам, інтересам громад тощо). У своїй ролі представлення інтересів
вони надають засоби, через які відчуття/імпульси (мистецькі, релігійні,
культурні, етнічні, соціальні і рекреаційні) знаходять вираження. Їх роль
розбудови громади включає просто збільшення соціального капіталу, встановлюючи зв’язки між окремими людьми; залучення в асоціації навчає нормам кооперації, які переносяться на політичне/економічне життя.
Філантропія – це не головний потік доходів для організацій громадянського суспільства у світі. Внески – ось домінантне джерело доходу для ба25
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Таблиця 1-3.
Частка громадянського суспільства в економічно активній
робочій силі, 1995-1998 роки
Країна
Нідерланди
Бельгія
Ірландія
США
Великобританія
Ізраїль
Франція
Норвегія
Швеція
Австралія
Німеччина
Фінляндія
Австрія
Аргентина
Іспанія
Японія
Італія
Південна Африка

%
14,4
10,9
10,4
9,8
8,5
8,0
7,6
7,2
7,1
6,3
5,9
5,3
4,9
4,8
4,3
4,2
3,9
3,4

Країна
Єгипет
Перу
Південна Корея
Колумбія
Уганда
Кенія
Танзанія
Чеська Республіка
Філіппіни
Бразилія
Марокко
Угорщина
Пакистан
Словаччина
Польща
Румунія
Мексика
Середнє усіх 35-ти країн

%
2,8
2,5
2,4
2,4
2,3
2,1
2,1
2,0
1,9
1,6
1,5
1,1
1,0
0,8
0,8
0,8
0,4
4,4

Джерело: Lester A. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, and Regina List,
Global Civil Society: An Overview. Baltimore, MD: Center for Civil Society Studies, Institute for Policy Studies, The Johns Hopkins University, 2003. Відтворено з дозволу.

гатьох організацій громадянського суспільства у світі, включно з 32-ма країнами, де 53% доходу отримується з внесків/оплат за послуги і комерційного
доходу. Уряд, або державний сектор, це друге за величиною джерело доходів
для міжнародного сектору громадянського суспільства, 35% доходів отримуються з грантів/контрактів або компенсаційних виплат. Приватна філантропія відіграє відносно обмежену роль у потоках доходів, і складає
приблизно 12%.
Сфери громадянського суспільства відрізняються за головними джерелами доходів. Ті, хто пропонує фахові послуги, освіту, допомогу у розвитку
тощо, убезпечені основним джерелом доходів і менше залежать від внесків,
як роблять до них «інші» організації. Ті, хто працює у секторі охорони здоров’я, мають більш збалансоване портфоліо джерел доходів, причому державне фінансування має дещо більшу вагу. Філантропія була
найкритичнішою для релігійних, громадських правозахисних, міжнародних, природоохоронних, культурних організацій, для тих, що надають соціальні послуги, а також для фондів.
Саламон та його колеги класифікують організації громадянського суспільства у групи під кутом зору загальних моделей формування робочої сили
і джерел надходжень наступним чином: 1) англосаксонські, 2) нордичні, 3)
азійські індустріалізовані, 4) ті, що розвиваються і 5) перехідні. Вони також
знаходять відмінності між останніми угрупуваннями, виокремлюючи Лати26
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ноамериканську модель, Африканську модель, Центральну та Східну Європу, а також всі інші. Джерела фінансування варіюються поміж вказаними
групами наступним чином:
Класифікаційна група

Внески

Уряд

54,6
59,4
61,8
74,4
55,3
49,0

36,1
33,3
34,8
15,3
25,3
31,5

Англосаксонські
Нордичні
Азійські індустріалізовані
Латиноамериканські
Африканські
Центральна та Східна Європа

Філантропія
9,3
7,3
3,5
10,3
19,4
19,5

Пояснення відмінностей між країнами
У більш ранній статті Саламон та Соколовський запропонували, що відмінності у розмірі сектору неприбуткових організацій між країнами могли
б, напевно, пояснюватися трьома гіпотезами.91 Слідом за пропозицією Вейсброда92, вони пропонують, що розмір сектору неприбуткових організацій визначається невдачею ринку або уряду. Громадяни у всіх країнах мають
потребу і бажають низку товарів і послуг, які з економічних причин не будуть надаватися приватним сектором (невдача ринку). Теоретично, ці потреби могли б бути задоволені урядом (освіта, безпека осіб старшого віку
тощо). Однак, суспільства вирізняються у своєму бажанні підтримувати надання громадським сектором цих товарів і послуг. Неприбуткові організації
виступають з метою задовольнити це бажання і компенсувати «невдачу
уряду». Це призводить до того, що автори передбачають варіативність розміру сектору неприбуткових організацій залежно від:
1) гетерогенності населення – чим більша етнічна або релігійна різноманітність, тим більше дебатів щодо урядових дій; отже, таким чином
буде більшою роль неприбуткових організацій;
2) розміру урядової підтримким більше робить уряд, тим менша потреба у секторі неприбуткових організацій;
3) пропорції фінансування неприбуткових організацій за рахунок благодійних пожертв – чим більше окремі люди хочуть те, чого не надає
ринок та уряд, тим більш ймовірно, що вони будуть готові за це платити.
Саламон і Соколовський тестували ці гіпотези на даних із 22 країн і виявили, що гетерогенність не визначає розміру сектору. Якраз протилежне є
правдою для двох інших гіпотез: більший сектор неприбуткових організацій
асоціювався з більшою роллю держави і меншим значенням приватної благодійності у фінансуванні. Шукаючи пояснення, автори пропонують: напевне, справа у тому, що сектор неприбуткових організацій є не
конкурентоспроможний порівняно з державою, але ж, фактично, частіше
цей сектор більше співпрацює з державою для того, щоб задовольнити по27
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треби, в які суспільство сильно вірить. Це пояснило б позитивний зв’язок
між розміром державної підтримки і розміром неприбуткового сектору, про
який згадувалося раніше. Автори далі передбачають, що взаємозалежність
сектору передбачала б більшу питому вагу фінансування неприбуткових організацій від держави, та вищі рівні активності неприбуткових організацій
у сферах, де держава вже активна, зокрема у сферах охорони здоров’я та соціальних послуг. Обидві останні гіпотези сильно підтверджені даними.93
Результати їх аналізу дозволяють авторам визначити категорії країн відповідно до «режиму», в якому працюють неприбуткові організації. Країни
поділено на групи залежно від того, чи є витрати їхньої держави на суспільний добробут низькими або високими, а також від масштабів діяльності неприбуткових організацій. В результаті виникли 4 категорії:
Витрати держави на
суспільний добробут
низькі
високі

Масштаб діяльності неприбуткових
організацій
малий
державницький
соціально-демократичний

великий
ліберальний
корпоратистський

u Державницькі режими відображають роль держави, що орієнтується на
потреби еліт, а не на середні або нижчі верстви, як у соціально-демократичних режимах, тому, можливо, як наслідок сектор неприбуткових організацій не є могутнім (наприклад: Японія, Бразилія).
u Ліберальні режими в основному ворожі до державних програм та виявляють ентузіазм щодо приватного волонтерства (наприклад, певною
мірою – Великобританія).
u Соціально-демократичні режими вірять у державну підтримку громадських послуг, а не у волонтерський сектор (наприклад: Австрія, Фінляндія).
u Корпоратистські режими передбачають сильну роль держави, але у
партнерстві з сильною роллю неприбуткових організацій (наприклад: Німеччина, Франція, Бельгія).
Їх дані надали хорошу підтримку цій моделі.
Альтернативне пояснення запропоноване Алесіною і Анжелетосом у
статті в American Economic Review94 за вересень 2005-го року. Вони протиставляють європейський підхід, що надає значну підтримку громадським
програмам суспільного добробуту, менш широкому підходу США, і доходять
висновку, що джерелом цих відмінностей є переважно ставлення до бідності.
У США загальновизнаним є погляд, що бідність пов’язана з лінощами і будьхто, у кого немає значних фізичних або розумових відхилень, може вибратися з бідності за допомогою важкої роботи та ініціативи. На противагу
цьому, європейська культура вважає, що позиція людини у соціальній ієрархії визначена народженням, соціальними зв’язками та просто вдачею.
Викривленим наслідком європейської системи є перешкоджання вертикальній мобільності бідних. Вони досі можуть заробляти пристойний дохід за до28
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помогою державної підтримки, але, якщо вони виростають соціально, велика частина їхнього доходу буде оподатковуватися державою задля оплати
програм суспільного добробуту. Приватна благодійність у США допомагає
пом’якшити проблеми бідних, але навіть приблизно не надає тієї підтримки
– і не встановлює перепон для вертикальної мобільності – як в Європі.

ТРИ СЕКТОРИ
Те, що малося на увазі у попередньому параграфі, це визнання, що розмір
і виконання роботи сектором неприбуткових організацій не є незалежними
від інших двох секторів (державного та комерційного). Усі ці три сектори і
конкурують, і співпрацюють. У США приватні та неприбуткові лікарні змагаються за пацієнтів. Центри виконавчого мистецтва конкурують з Бродвеєм
та кінокомпаніями. Комерційні фірми часто критикують ці зусилля, оскільки неприбуткові організації не платять податки. З іншого боку, комерційні фірми вважають прибутковим час від часу заходити на території, які
колись вважалися сферою компетенції виключно неприбуткових організацій; приклад – комерційне підприємство Lockheed Martinа, що займається
кар’єрними тренінгами для безробітних.95 Корпорації також побачили, що
партнерство поміж секторами може задовольнити їх власні важливі стратегічні цілі за допомогою спонсорства, маркетингу благодійних справ і різноманітних форм волонтерства. Неприбуткові організації виявили важливі
нові потоки доходів і сфери компетенції у цих комерційних партнерствах.
Схоже на те, що неприбуткові організації і державні агентства часто як
співпрацюють, так і конкурують. Наприклад, програми щодо суттєвого економічного розвитку, бідності і охорони здоров’я у всьому світі майже завжди
передбачають трьохсторонню кооперацію.96 Вражаючі зусилля, які були кинуті на допомогу після цунамі в Азії у 2004 році,97 землетрусу у Пакистані98
і буревію «Катріна»,99 вочевидь продемонстрували цінність такої кооперації.

УНІКАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГУ НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Податкові переваги організації від статусу неприбутковості
Через важливу роль, яку вони відіграють, неприбутковим організаціям
часто надають особливий статус. У США Секція 501 Податкового кодексу
надає звільнення від податків 24-м різним категоріям організацій. Неприбуткові організації США отримують наступні особливі пільги або звільнення:
a Lockheed Martin – американська компанія, що спеціалізується насамперед у галузі авіабудування, космічної техніки, суднобудування тощо. Чисельність зайнятих – понад 130 тис. осіб, основний замовник –
Міністерство оборони США.
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звільнення від федеральних, штатних і місцевих податків на прибуток;
звільнення від місцевих податків на власність – у багатьох випадках;
l звільнення від платежів за убезпечення на випадок безробіття – у деяких
галузях;
l менше платять за поштові послуги;
l звільнення від акту Робінcона-Патманаa;
l можлива менша плата або жодної плати за всі федеральні послуги;
l звільнення від відповідальності за цивільні правопорушення відповідно
до загального права;
l лікарні та деякі інші організації можуть випускати цінні папери, вільні
від оподаткування;
l благодійні, освітні, наукові та певні інші організації можуть отримувати
пожертви, подарунки і спадки, що дозволяють зменшення податків для
того, хто їх надає;
l можливість використовувати пожертви у вигляді площ та часу у ЗМІ.
В минулому держави були відносно щедрими, надаючи спеціальні переваги для неприбуткових організацій. За іронією долі, саме нещодавні успіхи
маркетингу, який створює доходи у секторі неприбуткових організацій, призвели до певної зміни у федеральних поглядах щодо неприбуткових організацій.100 Причина того, що неприбуткові організації «вийшли сухими з води»
зі своєю «бізнес»-діяльністю, полягає у тому, що IRS для визначення статусу
неприбуткової організації дивиться на загальну мету організації, а не на окремі комерційні заходи. Однак у 1950-х роках Конгрес США визначив, що
неприбуткові організації повинні платити податки, якщо вони займаються
«непов’язаними» видами бізнес-діяльності. Таким чином, навіть якщо організація була створена як неприбуткова, держава все одно приділяє значну
увагу до її окремих видів діяльності. Позиція держави така, що будь-яка діяльність, яка приносить доходи і не пов’язана з базовою місією організації,
повинна оподатковуватися таким чином, якби це було комерційне підприємство. Таким чином, маркетинг-менеджер повинен чітко розуміти: будьякий чинний або планований комерційний захід, для якого повинні
розробитися маркетингові плани, буде офіційно класифікуватися IRS як непов’язана бізнес-діяльність. У деяких випадках може бути доцільним передати діяльність комерційному дочірньому підприємству.101 Понад усе,
менеджери повинні бути надзвичайно обережними, аби кількість непов’язаної діяльності, що оподатковується, не зростала і не складала занадто великої частини загального доходу. Хопкінс запропонував: якщо цей відсоток
перевищує 35%, організації слід турбуватися – вона може втратити свій статус звільненої від податків.102 IRS дозволяє більшість видів непов’язаного
бізнесу, але є дуже уважною до загальної кількості таких комерційних заходів.
l

l

a Акт Робінcона-Патмана (Robinson-Patman act) – федеральний закон США 1936 року, який забороняє
анти конкурентні практики виробників, зокрема цінову дискримінацію.
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У наступних розділах, ми продемонструємо, яким чином концепції та інструментарій, запозичені з маркетингу приватного сектору, можуть мати
значний вплив на здатність неприбуткової організації впливати на ключові
цільові аудиторії. Але, перш за все, варто зазначити, що ці два світи не однакові.
Особливі виклики маркетингу неприбуткових організацій
Маркетинг у секторі неприбуткових організацій є, на наш погляд, набагато складніший, ніж маркетинг у приватному секторі. У своїй новаторській
статті Майкл Ротшильд неявно поставив запитання : “Чому так складно продавати братерські стосунки як мило?»103 Серед відповідей, які він та інші автори104 розробили, є наступні:
1. Єдина визначальна відмінність – це природа цільової аудиторії. У приватному секторі цільова аудиторія – це споживач. Це він або вона, чия
поведінка зробить або зламає організацію. Також це маркетинговий
менеджер, чий обов’язок – керувати продажами цьому населенню. У
світі неприбуткових організацій останні значно варіюються щодо їхньої здатності створювати доходи через продажі товарів або послуг.
Однак жодна неприбуткова організація не виживе лише на таких доходах. Неприбуткові організації повинні культивувати наступну цільову аудиторію – тих, хто надаватиме організації фінансування через
пожертви, гранти або контракти. Іронія долі полягає у тому, що успіх
за традиційними вимірами, за якими оцінюють комерційні компанії
– продажі та ринкова частка – можуть впливати, проте можуть і не
впливати на пожертви і пов’язане фінансування, особливо у короткостроковій перспективі. Хороша річ щодо спонсорів – це те, що вони можуть бути дуже терплячими щодо традиційних вимірів успіху і,
насправді, часто просто довіряють місії організації, а не покладаються
на показники її роботи. Виклик від наявності двох цільових аудиторій
далі ускладнюється для тих організацій, які дуже покладаються на волонтерів. Багато стратегій, які обслуговують перші дві цільові аудиторії, можуть підходити, проте можуть і не підходити цьому
вирішальному ресурсу. Як ми опишемо в Розділі 3, існування багатьох
цільових аудиторій робить для менеджерів неприбуткових організацій
набагато складнішою розробку належної стратегії, яка задовольнить
усіх.
2. Маркетинг неприбуткових організацій також дуже відрізняється за
типами поведінки, на які він повинен впливати. Наприклад, пожертви, які просять принести цільову аудиторію, часто пов’язані набагато
більше з егоцентричними потребами, а також зі ставленнями та поведінками, ніж це має місце у приватному секторі. Ці поведінки часто
включають суперечливі або бентежні теми на зразок СНІД чи ожиріння і, у таких випадках, часто дуже важко заручитися надійними
даними досліджень від цільових аудиторій, які слугують основою для
прийняття правильних маркетингових рішень. Як зазначають Блюм
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і Новеллі, «В той час як люди здебільшого бажають, щоб у них брали
інтерв’ю з цих питань, вони більш ймовірно надаватимуть неточні, корисливі або соціально бажані відповіді на такі запитання, ніж на запитання щодо суміші тортів, безалкогольні напої або крупи».105
3. Часто переваги від поведінки, якої прагне маркетолог неприбуткової
організації, є непомітними. Якщо терапія оральної регідрації використовується правильно і вчасно – тобто до того, як дитину обезводить –
мати не побачить будь-яких переваг від дій, які вона зробила. Зі схожою проблемою зіштовхуються ті, хто намагається продавати програми контролю за високим кров’яним тиском. Високий кров’яний
тиск – це проблема зі здоров’ям, в якої немає очевидних симптомів, і
лікування відповідною терапією не призводить до одразу помітних результатів для жертв цієї хвороби (якщо тільки людина не використовує пристрій вимірювання кров’яного тиску). Як зазначає Ротшильд,
«для того, щоб встановити і підтримувати поведінку, повинні бути позитивні зміни… У багатьох не бізнесових випадках як позитивні, так і
негативні зміни є непомітні».106
4. Споживачів часто просять демонструвати поведінку, але при цьому
вони самі або байдужі до проблеми, або не бачать чітких особистих переваг. Наприклад, протягом багатьох років лише декілька осіб переймалися збереженням води чи наслідками прискореного споживання
енергії країною – хоча нещодавнє зростання цін на нафту може посилити відповідні настрої. З іншого боку, багато людей погоджуються,
що вторинна переробка матеріалів справді важлива, але це не надає
особистих переваг – а також, фактично, потребує багато витрат – у випадку застосування. Дійсно, у багатьох цих випадках користь вочевидь дістається іншим, і людина, яка робить пожертву, бачить мало
або жодної особистої користі. Останнє може проявлятися у тому, як
багато потенційних донорів бачать заклики благодійних організацій,
що мають справу з нужденними, незрозумілими хворобами тощо.
5. Неприбуткові організації часто просять цільові аудиторії здійснити
поворот на 180 градусів у своєму ставленні та/або поведінці. У приватному секторі маркетинг-менеджер просто намагається переконати споживачів цінувати продукт або послугу більше, ніж вони робили це
раніше, або принаймні більше, ніж пропозиції конкурентів. Маркетинг-менеджер рідко отримує доручення на перетворення тих, хто
проти товару, на його прихильників. Натомість маркетологів неприбуткових організацій весь час просять робити саме це. Вони повинні
намагатися спокушувати «мачо» запинати паси безпеки, несміливих
людей – щоб вони здавали кров, чоловіків – щоб вони приймали ліки
проти високого кров’яного тиску, у той час як навколо цих ліків циркулюють чутки про їх негативний ефект на сексуальну потенцію. Нарешті, громадяни похилого віку неохоче визнають, що вони слабі чи в
інших випадках потребують допомоги, а людина, яка страждає на
ожиріння, сподівається одного дня знайти собі «чарівну таблетку».
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6. У приватному секторі доволі часто можливо видозмінити пропозицію,
щоб краще задовольнити потреби і бажання споживачів; натомість
часто це важко здійснити у секторі неприбуткових організацій. Наприклад, є лише один спосіб отримати кров. Таблетки потрібно приймати, якщо хтось бажає контролювати кров’яний тиск. Повна
музична партитура має бути зіграна організованою групою музикантів, щоб виконати п’яту симфонію Бетховена. Усе це чинить суттєвий
тиск на маркетологів, аби вони були креативними у різних елементах
маркетинг-міксу.
7. Цільові аудиторії для багатьох неприбуткових організацій, особливо
у країнах, що розвиваються, часто малописьменні, незнайомі з базовими науковими припущеннями (щодо джерел хвороби або наслідків
ожиріння), а також призвичаєні до традиційних методів вирішення
проблем (наприклад, користуватися послугами цілителів). Це означає,
що великі розміри інформації повинні бути доведені до споживачів, а
основне ставлення має бути змінено. Наприклад, для того щоб переконати споживачів у країнах, що розвиваються, правильно і регулярно
використовувати терапію оральної регідрації (ОРТ) і тим самим зберегти своє слабке потомство від смерті, вони повинні засвоїти наступне: а) зневоднення небезпечне для життя дитини, б) ОРТ вирішить
проблему, в) переваги перевищують витрати, г) вони повинні використовувати це правильно, оскільки інакше воно не буде ефективним або
ж навіть може викликати більше проблем, аніж вилікує, і д) є особливі
місця, де можна отримати сіль і це буде коштувати «Х» одиниць місцевої валюти. Усе це є набагато складнішим, ніж виведення на ринок
нових cнекових барів з пиріжками на виніс від компанії Келлог чи навіть iPhonea.
8. Є багато змін, для яких потрібно застосовувати маркетинг і які містять
нематеріальну соціальну та психологічну користь, тому часто буває
важко відобразити пропозицію у медіа-презентаціях. Як можна описати симфонічний концерт або користь від збереження енергії? Якщо
залучається фізичний об’єкт, його зображення (наприклад, оркестр
або армійський танк) просто не охоплює справжньої користі, яку маркетолог бажає повідомити. Насправді товар може нести неправильний
підтекст (наприклад, оркестр у білих краватках і фраках може асоціюватися з формальною подією, що викликає острах; танк може асоціюватися з тренуванням навичок, які не виглядають корисними за
межами армійського середовища).

a

iPhone – лінійка чотирьох діапазонних мультимедійних смартфонів корпорації Apple.
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ВІДМІННОСТІ У СЕКТОРІ
Звичайно, не всі неприбуткові організації є однакові, тому усвідомлювати
відмінності – це вирішально як для спостерігачів, так і для менеджерів. У
США The National Taxonomy of Tax-Exempt Entities – Core Codesa виділяє 10
основних груп неприбуткових організацій:
s мистецтво, культура і гуманітарні науки;
s освіта;
s захист навколишнього середовища і тварин;
s охорона здоров’я;
s соціальні послуги; (послуги людям)
s міжнародні, закордонні справи;
s громадська, соціальна користь
s пов’язані з релігією;
s спільні/членські вигоди;
s невідомі, некласифіковані.
Неприбуткові організації варіюються також за іншими ознаками; деякі з
них вони обирають самі, а інші визначаються природою їх сектору.
Серед найважливіших відмінностей є наступні:
1. Ступінь використання волонтерів. Деякі організації (на зразок
AARPb) складаються в основному з повністю оплачуваних фахівців.
Хоча вони можуть мати кістяк волонтерів – часто на локальному рівні
– вони сильно покладаються на свій оплачуваний персонал. Інші організації (наприклад: «Навколишнє середовище для людства») у своїй
діяльності покладаються переважно на волонтерів. Насправді для
таких організацій головною соціальною цінністю, яку вони пропонують, є можливість волонтерства і зв’язок з людьми схожих поглядів.
Праця з волонтерами передбачає щоденний менеджмент. Універсальна скарга менеджерів, які мають працювати з волонтерами – це
те, що вони ненадійні. Один менеджер сформулював те, що він називає
«правило третини» волонтерів. Відповідно до його досвіду, одна третина всіх волонтерів є сильно мотивована, прагне допомогти, а також
є дуже чуйною до вказівок керівника. Інша крайність – це наступна
третина, що, як здається, бажає просто розповідати друзям, як вони
були волонтерами. Ці рідко з’являються на роботі. Вони обіцяють допомогти, але рідко виконують обіцянки, а коли усе ж таки з’являються, вони опираються вказівкам керівництва робити будь-що, до
чого вони справді не мають нахилу. Остання третина посередині – це
група, що може розбудувати або зламати організацію. Здатність ефек-

a The National Taxonomy of Tax-Exempt Entities – Core Codes (Національна таксономія звільнених від податку осіб – основні коди) – система класифікації неприбуткових організацій. Розроблена у 1980 році;
використовується, зокрема, державними інституціями США.
b AARP (American Association of Retired Persons, Американська асоціація пенсіонерів) - громадська організація, місія якої полягає у підвищенні якості життя для тих, кому виповнилося понад 50 років. Заснована
у 1958 році, штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Налічує понад 40 млн. членів.
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тивно мотивувати і керувати цією групою – це справжній тест для навичок спілкування менеджера неприбуткової організації. Простий
факт: у менеджера немає «моркви» платні або «батога» потенційного
звільнення, які можна було б використовувати для мотивації і управління людьми з метою зробити маркетингову програму успішною;
часто цей факт є вирішальним бар’єром на шляху швидкого виконання ефективної маркетингової програми.
2. Ступінь конкуренції з комерційним сектором. Деякі сфери, такі як
охорона здоров’я і мистецтво, мають високий рівень конкуренції з комерційним сектором. Задля конкуренції їм часто треба бути набагато
агресивнішими за інші неприбуткові організації, які просто конкурують – і співпрацюють – з іншими неприбутковими організаціями. Навіть останнім потрібно бути пильними щодо можливої конкуренції з
боку приватного сектору. Протягом останніх років низка комерційних
університетів обійшли такі університети як Університет міста Фенікс
та Університет DeVry.107
3. Джерела фінансування. Якщо програмна діяльність організації повністю фінансується за рахунок приватної філантропії або урядових
грантів, маркетинг може опинитися під впливом обмежень щодо дозволених видів діяльності. У деяких випадках найменш набридлива
проблема (але тим не менше – важливе джерело роздратування) – це
процедурні обмеження, які формально визначають кроки, які треба
здійснити, форми, що їх потрібно заповнити, або ж осіб, з якими потрібно «підтримувати контакт», або всі три аспекти разом. Типовий
приклад: багато контрактів з урядом США встановлюють значні обмеження для маркетологів неприбуткових організацій, які бажають провести дослідження, оскільки вимагають, щоб анкети до використання
були затверджені Офісом управління і бюджету. Більш фундаментальний виклик – коли спонсор забороняє певні практики, такі як: контакти з цільовою аудиторією за посередництвом Інтернету; спроби
виключити деякі ринкові сегменти, робота з якими містить забагато
викликів або ж які менше потребують допомоги; певні стилі просування, наприклад – використання еротичних тем.
4. Природа поведінки, на яку намагається вплинути організація. Основна організаційна місія церкви або синагоги – пропаганда релігійних стилів життя, у той час як організаційна місія музеїв – залучення
до культури. Але деякі окремі види діяльності цих інституцій можуть
бути практично ідентичні під кутом зору маркетингу – обидва види інституцій, наприклад, шукають членів, проводять лотереї з метою
збору коштів, а також продають товари, такі як різдвяні листівки або
постери. Однак, на спосіб, в який виконується ідентична маркетингова
діяльність, може впливати тип організації. Церква, наприклад, може
відчувати, що вона повинна бути відносно благопристойною, просуваючи свою лотерею або різдвяні листівки; музей може відчувати, що
йому слід мати відносно «стильне» просування; натомість група сусідської молоді може відчувати, що їх імідж вимагає більш модного
стилю.
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Типологія поведінкових викликів
Як ми більш детально опишемо у Розділі 4, поведінка, на яку намагається
вплинути маркетолог неприбуткової організації, можна вважати результатом обміну. Членів цільової аудиторії просять обміняти щось, що вони цінують (наприклад, кинути палити), на щось корисне, що забезпечує
неприбуткова організація (наприклад, стати частиною когорти противників
тютюнової індустрії). Отже, під кутом зору цільових споживачів, його або її
«просять» понести витрати або принести певні жертви (тобто, відмовитись
від чогось цінного) і отримати натомість певні обіцяні вигоди. В основному
витрати, які споживачів здебільшого просять «заплатити» маркетологи неприбуткових організацій, поділяються на чотири головні типи:
1. Економічні витрати – наприклад, пожертвувати гроші або товари на
благодійність, або ж просто купити товар чи послугу.
2. Пожертвувати старими ідеями, цінностями або ж поглядами на світ –
наприклад, відмовитися від віри нібито світ плоский, що жінки другорядні істоти, що він/вона не старіє, або що він/вона не залежить від
наркотиків.
3. Пожертвувати старими моделями поведінки – наприклад, починати
запинати паси безпеки або дозволити комусь іншому задовольняти свої
фізичні чи психологічні потреби.
4. Пожертвувати часом та енергією – наприклад, надавати волонтерські
послуги чи здавати кров лікарні або Червоному Хресту.
Замість цих типів жертв, споживачі неприбуткових підприємств отримують вигоди трьох базових видів: економічні (товари та послуги), соціальні та
психологічні. Комбінації цих типів жертв і вигод показані у матриці у таблиці 1-4. Тут ми бачимо, що лише перші дві клітини у верхньому лівому куті
матриці будуть типово визначатися як сфера дії комерційного сектору –
хоча, як ми зазначали, деякі неприбуткові організації (лікарні, школи)
також просувають подібні обміни як свою головну мету. Решта 14 клітинок
– це справді сфера дії неприбуткових організацій, хоча за визначенням вони
не можуть створювати прибуток. Що означає бути відповідальним за операції у цих 14 клітинах?

ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ У СЕКТОРІ НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Фінальний вимір, що вирізняє сектор неприбуткових організацій, складають етичні виклики, з якими він має справу. Саламон і Соколовський зазначають: викликом для неприбуткових організацій є задоволення
важливих потреб громад та народів у соціальних послугах та представлення
цінностей, які не забезпечуються іншими двома секторами.108 Для того, щоб
допомогти впоратися з цими викликами, держава надає їм спеціальні права,
привілеї та фінансову підтримку, у той час як громадяни надають власні час
та гроші з метою подальшої підтримки їх діяльності.
36

Частина І
Розділ 1

Розвиток орієнтації на цільову аудиторію
Зростання та розвиток маркетингу неприбуткових організацій

Таблиця 1-4.
Матриця витрат/вигод комерційного/неприбуткового сектору
Вигоди
Витрати

Відмова від
економічних
активів

Товар

Послуга

Оплата опеКупівля постеру рації або
освіти

Соціальні

Психологічні

Надання пожертви для
альма-матер
(освітнього закладу)

Надання пожертв на
благодійність

Отримання безВідмова від
коштовного
старих ідей,
одягу, що надацінностей, поється з доброї
глядів
волі

Підтримка
Підтримка
пильності су- республікансідів
ців

Відмова від
старої поведінки, реалізація або
навчання новій
поведінці

Прийом
ліків для детоксикації
наркотиків

Відвідання геЗапинання
ріатричних
пасів безгруп раз на
пеки
тиждень

Відвідання
безкоштовного концерту

Волонтерство
на користь
Молодшої
Ліги

Практика контролю за народжуваністю і
отримання радіо

Участь у дослідВідмова від
женні та отричасу та енергії мання машини,
яка робить каву

Негативне
ставлення до
абортів

Здавання
крові

Однак, особливий статус означає особливі обов’язки. Всі організації та всі
громадяни зобов’язані реалізувати свої місії та цілі у відповідальний та етичний спосіб. На наш погляд, неприбуткові організації повинні притримуватися вищих стандартів. Неприбуткові організації діють в першу чергу не
заради надання переваг інтересам своїх власних прихильників – вони використовують ресурси суспільства і добру волю з метою задовольнити потреби
суспільства. Таким чином, вони зобов’язані перед суспільством приділяти
велику увагу результатам, яких вони прагнуть, а також методам, які вони
використовують.109 Деякі з критичних проблем, які ми можемо підняти, описані в Ілюстрації 1-1. Ми повернемося до багатьох з цих проблем у наступних
розділах.
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Ілюстрація 1-1.
ДЕЯКІ ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТОЛОГІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
1. Чи етично використовувати маркетингові стратегії і тактики для будь-якої
соціальної проблеми? Чи є Ку Клукс
Кланa неприбутковою організацією? Чи
може він використовувати маркетингові
технології неприбуткових організацій?
Чи повинні маркетологи неприбуткових
організацій працювати на Ку Клукс
Клан?
2. Чи слід застосовувати технології неприбуткових організацій, успішні в
одній культурі, щодо інших культур?
Наприклад, чи слід рекламувати презервативи у мусульманських країнах?
3. Чи виправдовують результати маркетингу неприбуткових організацій будьякі засоби? Чи прийнятна омана, коли
хтось намагається переконати людину

відмовитися від шкідливих ліків? Чи
слід припинити використовувати радіо
як стимул для чоловіків, щоб вони робили вазектомію, у країнах з надмірним
зростанням населення?
4. Чи слід маркетологу неприбуткової
організації, що користується перевіреними стратегіями, обіцяти занадто великі результати з метою отримати
дозвіл працювати над новою соціальною
проблемою, коли він чи вона знає, що
маркетинг неприбуткового сектору
може бути дуже ефективним?
5. Чи залучення дівчат-скаутів до продажу печива як основної діяльності зі
збору коштів перетворює членів організації на продавців? Чи добре це для дівчат?

Висновки
Маркетинг включає зусилля з метою впливу на цільові аудиторії. Ці аудиторії можуть бути клієнтами або споживачами, спонсорами чи агентствами, що надають фінансування, або ж волонтерами. Хоча щодо цього
були дискусії у 1970-х роках, маркетинг неприбуткових організацій більше
не розглядається як радикальний підхід до вирішення проблем громадських
та неприбуткових організацій. У ХХІ сторіччі вражаюче зростання спостерігається у сфері соціального маркетингу, у міжнародному секторі, у благодійному маркетингу, а також у занепокоєності щодо етичних наслідків
маркетингових стратегій і тактик.
Це сьоме видання книги фокусується на підходах та технологіях, що можуть значно покращити практику сучасних та майбутніх маркетинг-менеджерів у секторі неприбуткових організацій. Воно наголошує на розвитку: 1)
правильного способу мислення у маркетингу, 2) системного підходу до вирішення маркетингових проблем, і 3) обізнаності і здатності використовувати найновіші концепції та технології комерційного сектору.
Початковий пункт для роздумів щодо стратегічного маркетингу у неприбутковій організації – це чітке сприйняття та усвідомлення унікального середовища, в якому вони оперують. Неприбуткові організації можуть бути
визначені юридично, але більш критичним є розуміння середовища організацій та особливої – іноді не звичної – маркетингової діяльності, що складає
їх місію. Місії неприбуткових організацій відрізняються залежно від типу
a Ku Klux Klan – назва трьох різних ультраправих організацій США, що терористичними методами захищали ідеї переваги білих.
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попиту, на який вони бажають вплинути, а також типу їх діяльності. Тип діяльності організації можна визначати під кутом зору ключової концепції обміну. З одного боку, цільових споживачів просять «оплатити» економічні
витрати; пожертвувати старими ідеями, цінностями і поглядами на світ; пожертвувати старими моделями поведінки; або ж пожертвувати часом та
енергією. Натомість вони можуть очікувати товари, послуги, соціальні або
психологічні вигоди, або якусь комбінацію усього з вище перерахованого.
Хоча деякі неприбуткові організації прагнуть вплинути на обмін грошей на
товари та послуги (як і комерційні організації), те, що робить їх унікальними
– це їхня концентрація на обмінах, що включають не грошові витрати з одного боку, і соціальні та психологічні вигоди – з іншого. Вплив на такі обміни
вимагає іншого мислення і модифікованих технологій. Особливості типів
трансакцій у світі неприбуткових організацій роблять складним «продавати
братерські почуття на кшталт мила». Вони також піднімають важливі етичні
проблеми, з якими повинен боротися кожний маркетолог неприбуткової організації.
Запитання:
1. Після кар’єри маркетолога у приватному секторі, ваша кузина думає
зайняти керівну маркетингову посаду в одній з Топ-20 неприбуткових організацій. З якими базовими відмінностями їй доведеться зіштовхнутися?
2. Багато критиків вважають, що «політичний маркетинг» ганьбить
ім’я маркетингу. На їх погляд, він уособлює усе те, що є злом у дисципліні. Ви згодні з цим? Чому?
3. Назвіть дві соціально важливі сфери, де, на ваш погляд, маркетинг
мало використовувався або мав погані результати (наприклад, глобальне потепління). Чому так сталося і що ви порекомендували б?
(обережно, не ототожнюйте рекламу з маркетингом)
4. Чи можуть маркетингові підходи бути корисними у боротьбі з ісламістським тероризмом? Поясніть.
5. В яких закордонних країнах ви б очікували побачити найбільше зростання кількості і впливу організацій протягом наступних 20-ти
років? В яких країнах це зростання було б найменшим? Чому?
Джерела та примітки:
1.

2.
3.
4.
5.

“New Federal Report Outlines Economic Benefit of Volunteering in America”,
Corporation for National and Community Service, June 12, 2006 (взято: www.nationalservice.gov/about/newsroom/releases_ detail.asp?tbl_pr_id=399 ; знайдено 30 жовтня 2006 р.).
Michael O’Neill, “Developmental Contexts of Nonprofit Management Education.”
Nonprofit Management and Leadership, Vol. 16, No. 1 (Fall 2005), pp. 5-17.
Lester M. Salamon, et al., Global Civil Society: Dimension of the Nonprofit Sector
(Baltimore: The John Hopkins Center for Civil Society Studies, 1999).
The Chronicle of Philanthropy, October 26, 2006.
Les Silverman and Lynn Taliento, What You Don’t Know About Managing Non-
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profits – and Why It Matters (: McKinsey & Company, March 2005).
Noelle Barton, Maria Di Mento, and Alvin P. Sanoff, “Nonprofit Executives See
Healthy Pay Increases,” The Chronicle of Philanthropy, September 26, 2006; M.
Gibelman, “What’s All the Fuss About? Executive Salaries in the Nonprofit Sector,” Administration and Social Work, Vol. 24, No. 4 (2000), pp. 59-74.
Shirley Sagawa and Eli Segal, Common Interest, Common Good: Creating Value
Through Business and Social Sector Partnerships (Boston: Harvard Business
School Pres, 2000); Joseph Galaskiewicz and Wolfgang Bielefeld, Nonprofits in
an Age of Uncertainty: A Study in Organizational Change (Hawthorne, New York:
Aldine de Gruyter, 1998), summarized in The Independent Sector, Facts and Findings, Vol. 2, No. 1 (Summer 2000), pp. 1-4.
Alan R. Andreasen, “Intersector Transfer of Marketing Knowledge” in Paul N.
Boom and Gregory T. Gundlach (Eds.), Handbook of Marketing and Society (: Sage
Publications, Ltd., 2001), pp. 80-104.
Peter F. Drucker, “What Business Can Learn from Nonprofits,” Harvard Business
Review, July-August 1989, pp. 88-93.
Rosabeth Moss Kanter, “From Spare Change to Real Change: The Social Sector as
Beta Site for Business Innovation,” Harvard Business Review, May-June 1999,
pp. 122-132; Robin J.B. Ritchie, Sanjeev Swami, and Charles B. Weinberg, “A
Brand New World for Nonprofits,” Journal of Nonprofit and Voluntary Sector
Marketing, Vol. 4, No. 1 (1999), pp. 29-42.
“The Big Picture,” Business Week, November 6, 2006, p. 13.
Philip Kotler and Sidney J. Levy, “Broadening the Concept of Marketing,” Journal of Marketing, January 1969, pp. 10-15.
Philip Kotler and Gerald Zaltman, “Social Marketing: An Approach to Planned
Social Change,” Journal of Marketing, July 1971, pp. 3-12.
Benson Shapiro, “Marketing for Nonprofit Organizations,” Harvard Business
Review, September-October 1973, pp. 223-232.
Kotler and Levy, “Broadening the Concept of Marketing.”
Andreasen, “Intersector Transfer of Marketing Knowledge.”
Philip D.Harvey, Let Every Child Be Wanted: How Social Marketing Is Revolutionizing Contraceptive Use Around the World (Westport, CT: Auburn House,
1999); Christopher H. Lovelock, “A Market Segmentation Approach to Transit
Planning, Modeling and Management,” in Proceedings of the Sixteenth Annual
Meeting of the Transportation Research Forum, 1975, pp. 247-258.
Ibid.
Див., наприклад: Charles Weinberg, “Marketing Mix Decision Rules for Nonprofit Organizations,” in Jagdish Sheth (Ed.), Research in Marketing, Vol. 3 (Greenwich, CT: JAI Press, 1980), pp. 191-234.
Див., наприклад: Michael L. Rothschild, An Incomplete Bibliography of Works
Relating to Marketing for Public Sector and Nonprofit Organizations, 3rd ed. (Madison: Bureau of Business Research and Services, University of Wisconsin, 1981).
Див., наприклад: Paul N. Bloom, “Evaluating Social Marketing Programs: Problems and Prospect,” 1980 Educators Conference Proceedings (: American Marketing Association).
Kotler and Zaltman, “Social Marketing.”
Robin E. MacStravic, Marketing Health Care (Germantown, MD: Aspen Systems
Corporation, 1977).
Див., наприклад: John L. , “Public Services – To Charge or Not to Charge,” Business, March-April 1980, pp. 31-38.
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На додаток до перших п’яти видань даної книги зараз є наступні: Christopher
H. Lovelock and Charles B. Weinberg, Marketing for Public and Nonprofit Managers, 2nd ed. (Redwood City, CA: The Scientific Press, 1989); David Rados, Marketing for Non-Profit Organizations (Boston: Auburn House Publishing Company,
1981); Armand Lauffer, Strategic Marketing for Non-for-Profit Organizations
(New York: The Free Press, 1984); Larry L. Coffman, Public Sector Marketing
(New York: John Wiley, 1986); Douglas Herron, Marketing Nonprofit Programs
and Services: Proven and Practical Strategies to Get More Customers, Members,
and Donors (San Francisco: Jossey-Bass, 1997); Janel M. Radtke, Strategic Communications for Nonprofit Organizations: Seven Steps to Creating a Successful
Plan (San Francisco: Jossey-Bass, 1998); Adrian Sargeant, Marketing Management for Nonprofit Organizations (Oxford: Oxford University Press, 1999).
Philip Kotler, Donald H.Haider, and Irving Rein, Marketing Places (New York,
The Free Press, 1993).
Philip Kotler and Karen F. A. Fox, Strategic Marketing for Educational Organizations (Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall, 1985).
Robert E. Stearns, Marketing for Churches and Ministries (New York: The Haworth Press, 1992).
Philip Kotler, Donald H.Haider, and Irving Rein, Marketing Places (New York:
The Free Press, 1993).
Philip Kotler, Somkid Jatusripitak, and Suvit Maesincee, The Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth (New York: The Free
Press, 1997).
H. Fine, The Marketing of Ideas and Social Issues (New York: Praeger, 1981).
Див., наприклад: Ralph M. Gaedeke (Ed.), Marketing in Private and Public and
Nonprofit Organizations: Perspectives and Illustrations (Santa Monica, CA: Goodyear, 1977); Michael P. Mokwa, William D. Dawson, and E. Arthur Priere (Eds.),
Marketing the Arts (New York: Praeger, 1980); Michael P. Mokwa and Steven E.
Permut, Government Marketing (New York: Praeger, 1981); Philip D. Cooper,
Health Care Marketing: Issues and Trends (Germantown, MD: Aspen Systems
Corporation, 1979; Russell W. Belk (Ed.), Advances in Nonprofit Marketing (Greenwich, CT: JAI Press/ 1985, 1990); Lee W. Frederiksen, Laura J. Solomon, and
Kathleen A. Brechony, Eds., Marketing Health Behavior (New York: Plenum,
1984).
Christopher H. Lovelock and Charles B. Weinberg, Public & Nonprofit Marketing:
Readings & Cases, 2nd ed. (San Francisco, CA: The Scientific Press, 1990); Philip
Kotler, O. C. Ferrell, and Charles Lamb (Eds.), Strategic Marketing for Nonprofit
Organizations: Cases and (Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall, 1987).
Richard K. Manoff, Social Marketing (New York: Praeger, 1985).
Philip Kotler and Eduardo L. Roberto, Social Marketing: Strategies for Changing
Public Behavior (New York: The Free Press, 1989).
Див., наприклад: Populations Reports, Contraceptive Social Marketing: Lessons
from Experience (Series J, No. 30, July-August 1985); Operations Research: Lessons for Policy and Programs (Series J, No. 31, May-June 1986); а також: AIDS
Education – A Beginning (Series L, No. 8, September 1989).
The Marketing Planning Workbook (Alexandria, VA.: United Way of America,
1989).
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2

РОЗВИТОК СПОСОБУ
МИСЛЕННЯ,
ЗОСЕРЕДЖЕНОГО НА
ЦІЛЬОВІЙ АУДИТОРІЇ

ПРОПОВІДІ, РОК-Н-РОЛЛ ТА ЛАТТЕа
Заголовок першої сторінки недільного випуску New York Timesb, розділу бізнес, за 22 жовтня 2006 року, каже: «Тричі підготуйтесь до серйозного маркетингу». Це означає, що цілі релігійні громади (найбільшою
мірою – протестанти) знайшли істотну цінність у сучасних маркетингових концепціях з метою збільшення чисельності релігійного братства та
ефективнішого задоволення їх потреб. Основним завданням є вплив на
молодих людей віком від 18 до 30 років, які частіше кажуть, що не мають
релігійної приналежності.
Користуючись ідеєю «пропонувати весь асортимент споживчих товарів компанії», Об’єднана методистська церкваc представила повний
спектр основних маркетингових підходів у деяких своїх парафіях. Рекламні повідомлення передаються основним чином через дзвінки та Інтернет. Церковні служби стають більш привітними до нових відвідувачів – є
вказівки на туалети та повідомлення щодо соціальних годин до та після
служб. Начебто воно працює. Відвідування церков, завдяки цим методам,
збільшилося з 10 до 19 відсотків, а питома вага тих, хто відвідав другий
раз (головний маркетинговий показник) зросла з 4 до 7 відсотків.
Стратегії, засновані на формуванні бренду, є достатньо успішними, як
з огляду на відвідувачів церкви загалом, так і для молодих людей. Церква
Willow Creekd, поза конфесійна церква у Південному Баррінгтоні (штат
a

Латте – різновид кавового напою.
New York Times – на середину 2000-х років третя за популярністю газета США. Заснована у 1851 році,
контрольний пакет належить родині Сульцбергерів.
c Об’єднана методистська церква (United Methodist Church) – друга за кількістю парафіян протестантська
конгрегація у США. Створена у 1968 році, свої витоки мала у англіканській церкві. Станом на 2007 рік налічувала понад 12 млн. послідовників в усьому світі, у тому числі 8 млн. у США та Канаді.
d Willow Creek (Willow Creek Community Church, буквально: Церква громади Затоки Верболозу) – Заснована у 1975 році. Щотижнево церкву відвідує близько 24 тис. осіб (3-е місце у США за кількістю відвідувачів церкви однієї громади).
b
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Іллінойс), була однією з перших, що застосували сучасні маркетингові
підходи для залучення більш молодої публіки. Вона запровадила низку
соціальних служінь, та надала можливості особам зустрітися разом і задовольняти свої духовні потреби. Нещодавня інновація була названа
«Стіл». Церква користувалась своїми базами даних про членів, щоб
знайти правильних (або відповідних) людей з певного шкільного округу,
щоб зустрітись у когось вдома, «за столом», та обговорити соціальні і духовні питання. Концепція розвивалася, один пастор з Willow Creek навіть
мав розмову з девелопером з Техасу та «наставляв його щодо поширення
цієї концепцій з церкви на світ бізнесу».
Більшість служб у Willow Creek стали краще відповідати потребам та
життєвому стилю молодої аудиторії. Times описує осінню домашню
службу 2006 року у Willow Creek, говорячи, що це навіть більше схоже
на «спільний університетський кампус, на кав’ярню Starbucksа чи кафетерій з піццою, ніж на церкву». На службі, яка проводилася в Суботу ввечері, а не в неділю, «десь близько 3000 чоловік слухали джаз та
християнський рок, у аудиторії на 7095 місць, з плазмовими екранами та
сучасною аудіо системою. Перед проповіддю пастора група акторів виконала пародію у декораціях, влаштованих таким чином, ніби вони знаходяться у середині будинку».
Willow Creek незабаром розпочне програму «Сусідське життя», брендингова стратегія якої спрямована на залучення членів до заходів «Стіл»
для того, щоб приймати участь у гідних благодійних проектах у своєму
районі.
Джерело: Fara Warner, “Prepare Three for Some Serious Marketing,” New York
Times, October 22, 2006, pp. 3-1, 3-4. Copyright O 2006 by The New York Times Co.
Друкується з дозволу.

Головним переконанням цієї книги є твердження, що успішним маркетологом можна стати тільки за умови адаптації цінностей маркетингового мислення до своєї діяльності. Це означає – чітко розуміти, що саме
маркетинг містить в собі, та чим він може буди корисним для організації.
Ще більш важливим є, розвиваючи філософію маркетингу, ставити цільову аудиторію у центр всієї вашої роботи. Цільова аудиторія може
бути потенційним клієнтом, донором чи волонтером. Такі ж засади й застосовуються. Ми стверджуємо: що те, що сьогодні є непривабливим у
маркетинговій практиці, насправді є результатом недосконалого використання маркетингового інструментарію. Маркетинг не є засобом залякування чи примусу. Це не є продаж «важких товарів» та оманливої
реклами. Натомість це дієва технологія для впливу на поведінку, яка, у
а

Starbucks (Старбакс) – американська компанія з продажу кави і одночасно найбільша у світі мережа
кав’ярень (понад 17 тис. у 50 країнах). Заснована у 1971 році, штаб-квартира знаходиться у місті Сіетл,
штат Вашингтон (примітка ред.).
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випадку вірного застосування, має бути соціально благотворною через свою
основну умову – задоволення потреб та бажання аудиторії. При невірному
застосуванні (наприклад, з боку особи, яка не має правильного маркетингового мислення), те, що зветься «маркетингом», може стати маніпуляцією та
вводити в оману, а також перешкоджати тим, хто використовує маркетинг
належним чином.
Головною метою цієї книги є розвиток у читача правильного маркетингового мислення, аби це стало другою натурою у його/її повсякденній маркетинговій практиці.

МЕЖІ МАРКЕТИНГУ
Одна з причин швидкого зростання інтересу до маркетингу є те, що він
застосовується у такому широкому спектрі ситуацій професійного та особистого життя людей. Ми можемо дискутувати, чи все, що викладено нижче, є
прикладом маркетингу:
l McDonald’sa говорить: «Ви заслуговуєте найкращого сьогодні».
l Safewayb стверджує, що в них «найнижчі ціни з усіх».
l Ви (або ваш син чи дочка) питає когось стосовно дати, коли піти в кіно.
l Підлеглий просить підвищити платню.
l Ви запрошуєте співробітника приєднатися до вас в якості волонтера у
зборі коштів організацією United Way.
l Ви звертаєтесь до фонду щодо надання значного гранту.
l Ви чекаєте від держави затвердження нової соціальної програми у країні,
що розвивається.
l Ви звертаєтесь з петицією до Сенатора щодо нового закону.
l Твоя місцева громадська телестанція передається під заставу.
l Ви намагаєтеся переконати вашу сестру кинути палити.
l Ви запитуєте, чи дасть вам постачальник 3% знижку, якщо ви зробите
більше замовлення.
l Ви відсилаєте прес-реліз на місцеву телестанцію, просуваючи репортаж
щодо майбутньої лекції про безпритульних.
Що є спільного у всіх цих ситуаціях, так це те, що хтось (маркетолог) намагається вплинути на поведінку когось іншого (цільовий ринок). Маркетинг – це не лише те, що роблять такі організації, як Procter & Gambleс чи
a

McDonald’s Corporation (Макдоналдс) – американська компанія швидкого харчування, з 2010 року –
друга за кількістю закладів у світі (після Subway). Заснована у 1940 році, вперше розробила і впровадила
концепцію швидкого харчування, капіталізація станом на 2009 рік – понад $64 млрд. , чисельність персоналу – понад 400 тис. осіб.
b Safeway Inc. – американська компанія, що володіє другою за величиною (після Kroger) мережею супермаркетів, розташованих переважно у західних та центральних штатах США, а також у західній частині Канади.
Заснована у Каліфорнії у 1912 році, обсяг продаж у 2010 році - $41 млрд.
с Procter & Gamble Co. (Проктер енд Гембл) – американська компанія, лідер на світовому ринку товарів
широкого вжитку (побутова хімія, предмети особистої гігієни тощо). Заснована у 1837 році, станом на 2008
рік – понад 130 тис. працівників у 80 країнах, обсяг продажe - $83,5 млрд., капіталізація - $218 млрд.
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Pepsi-Colaа. Це й те, що роблять неприбуткові та державні установи, а також
дещо з того, що ми робимо в особистому житті кожен день. То ж усі ці ситуації включають маркетинг, всі їх учасники можуть отримувати вигоду від використання кращої маркетингової технології.
Ми визначаємо маркетинговий менеджмент наступним чином:
Маркетинговий менеджмент – це процес планування і виконання програм, розроблених з метою впливу на поведінку цільової аудиторії, створюючи та обслуговуючи обміни задля задоволення потреб осіб та
організацій.
Важливою рисою цього визначення є те, що воно сфокусоване на обмінах. Маркетологи мають фах, який пов’язаний із створенням, побудовою та
обслуговуванням обмінів. Наприклад, я даю Wal-Mart 79 центів, а Wal-Mart
дає мені порцію запашного мила; або ж я йду дві години, щоб достатися офісу
лікаря, чекаю там ще три години та хвилююсь, що мій дім та діти залишились без уваги, зрештою лікар дає моїй дитині засіб захисту імунітету, який
захистить її від корі. Оскільки обміни лише тоді мають місце, коли цільова
аудиторія діє, тому первинною метою маркетингу є вплив на поведінку.
Це визначення дозволяє нам розрізнити маркетинг від кількох речей,
якими він не є. Цілями маркетингу не є лише навчити, або змінити цінності
чи ставлення. Вони можуть спробувати зробити його засобом впливу на поведінку. Проте, якщо у когось є кінцева мета передати інформацію чи
знання, така людина працює в освітній сфері, а не у маркетинговій. Також,
якщо хтось має фінальну мету змінити ставлення чи цінність, тоді людина
представляється у якості пропагандиста, лобіста чи може актора, але не маркетолога. Водночас маркетинг може використовувати знаряддя педагога чи
пропагандиста, однак перш за все метою маркетингу є вплив на поведінку
(зміна її, або ж навпаки, збереження її незмінною навіть під тиском).
Шкода, але багато з тих, хто б міг використовувати засади маркетингу,
не роблять це, оскільки не бачать відношення маркетингу до їх завдань.
Проте ми наполягаємо, що у неприбуткових організаціях фахівці із зв’язків
з громадськістю та волонтерами, а також керівники є маркетологами у тому
чи іншому розумінні. Як такі, вони всі можуть мати користь від розуміння
філософії та підходу до маркетингу, описаному у цій книзі.
Водночас є багато неприбуткових організацій (у приватному секторі
також), які думають, що вони є маркетологами, але які слідують невірним
шляхом, оскільки вони дійсно не розуміють, що є справжнім маркетингом.
Розглянемо наступні приклади: 1
s Директор міської галереї описує свою маркетингову стратегію, як «освітнє завдання». Я збираю найкращі роботи, які я можу знайти, а потім
а

Pepsi-Cola (пепсі-кола) – безалкогольний освіжаючий напій, що продається у всьому світі. Право на торгову марку належить компанії PepsiCo. Історія напою сягає 1898 року. У ХХ століття напій неодноразово
змагався за першість з кока-колою, але у останні десятиліття втратив позиції. В останні роки триває дискусія щодо негативного впливу на людський організм складників напою.
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групую їх за періодом та стилем, щоб відвідувач музею міг з легкістю побачити подібності та відмінності між, скажімо, Бракомa та Пікассоb, чи
між Бранкусіc та Арпомd. Наші каталоги та лекційні програми ретельно
скоординовані з застосуванням цих підходів для завершення нашого
«маркетинг-міксу».
s Менеджер із зв’язків з громадськістю агенції соціальних служб заявляє,
«Ми є дуже маркетингово зорієнтованими. Ми досліджуємо наші цільові
ринки дуже докладно, та наймаємо креативних фахівців найвищого ґатунку із солідною маркетинговою освітою, щоб підготувати брошури.
Вони розказують нашу історію зі своїм стилем та графічними інноваціями, завдяки яким ми отримали декілька нагород».
s Віце-президент з маркетингу благодійного фонду приписує свій успіх
маркетингово-орієтованому плануванню. «Один раз на рік ми плануємо
серію повідомлень, подій та звернень. Ми підкреслюємо, яку гарну гуманну роботу ми здійснюємо, показуючи і розповідаючи потенційним донорам про реальних людей, які отримали користь від пожертв нашій
організації. Не може минути і тижня без появи у пресі певної історії про
нашу роботу, яка цікавить людей. Донорам це подобається!»
Кожен з цих топ-менеджерів думає, що він чи вона розуміють, про що
саме говорить весь маркетинг. Але ні. Нещодавня робота Андреасена, Гудштейна та Вільсон виявила, що значна кількість виконавчих органів неприбуткових організацій просто не «вловлюють сенс» та не інвестують у
маркетингову інфраструктуру. Автори зробили висновок: «маркетинг часто
не відповідає своїй сфері, а генеральні директори та співробітники неприбуткових ринків рідко мають маркетингову перспективу. Ці особливості
пов’язані з нерозумінням ролі маркетингового потенціалу стосовно продажів, та його характеристикою як дискреційних витрат, які зменшуються з
часом. Крім того, проста можливість застосувати маркетингові концепції та
знаряддя розглядається, як перешкода в умовах сильно обмежених бюджетів2.

ЕВОЛЮЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО СПОСОБУ МИСЛЕННЯ
Щоб зрозуміти сучасний маркетинговий менеджмент, корисно слідувати
еволюції різних бізнес-орієнтацій стосовно маркетингу у приватному секторі
a

Georges Braque (Жорж Брак) – французький художник та скульптор (роки життя 1882-1963), один з розробників кубізму.
b Picasso (Пабло Руїс Пікассо) – іспанський та французький художник (роки життя 1881-1973). Працював
переважно у Франції. Засновник кубізму, працював також у стилі неокласицизму та сюрреалізму, створював скульптури з металу, займався монументальним живописом. Його твори найдорожчі у світі – у 2010
році картина «Оголена на тлі бюста і зеленого листя» була продана на аукціоні Christie's за $106,5 млн.
c Brancusi (Костянтин Бранкузі) – французький скульптор румунського походження (роки життя 18761957). Один із засновників стилю абстрактної скульптури, представник паризької школи та авангардного
мистецтва ХХ сторіччя.
d Arp (фр. Jean Arp, нім. Hans Arp, укр. Жан Арп) – французько-німецький скульптор, маляр та поет (роки
життя 1887-1966). Видатний представник сюрреалізму та абстрактного мистецтва.
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протягом останніх ста років, частково, оскільки приклади кожного з них сьогодні існують. Можна розрізнити три орієнтації.
Спосіб мислення, орієнтований на товар/послугу
Коли маркетинг в якості чіткої управлінської функції уперше з’явився
наприкінці сторіччя (ХІХ сторіччя – примітка редактора), він знайшов себе
в еру шанування індустріальних інновацій, у проектах нової продукції. Це
був період розвитку радіо, автомобілів та електричного світла. У цей перший
період маркетинг також був орієнтований на продукт. Засада була такою,
що потрібно просто «побудувати кращу мишоловку», аби стати ефективним
маркетологом, а в результаті цільова аудиторія протопче стежку до ваших
дверей.
Навіть сьогодні багато організацій закохані у свій товар чи послугу. Вони
вірять у їх цінність, навіть якщо їх аудиторія має інші думки. Вони рішуче
протистоять змінам цінності їх пропозицій, навіть якщо це призводить до
збільшення попиту у інших. Отже, у неприбутковій сфері багато коледжів
продовжують вимагати іноземну мову, навіть якщо мало хто її вчить, а багато студентів повідомляють, що увесь їх відповідний досвід свідчить про
марнування часу та грошей. Музеї продовжують рекламувати улюблені витвори мистецтва рік за роком, навіть якщо вони не привертають практично
жодної уваги чи інтересу. Також багато церков рік за роком відповідно до
традиції продовжують представляти такі ж нудні недільні служби, ігноруючи зміни інтересу парафіян та постійне зменшення публіки. Ми визначаємо орієнтацію на товар/послугу наступним чином:
Спосіб мислення, орієнтований на товар/послугу, стосовно маркетингу
неприбуткової сфери тримається на тому, що успіх прийде до тих організацій, які винесуть на ринок товари і послуги, які будуть хорошими
для суспільства.
Спосіб мислення, орієнтований на продажі
Для інноваційних пропозицій спосіб мислення, орієнтований на товар/
послугу, часто буде достатнім на певний час. Так було у світі на початкових
етапах планування родини, коли існував незадоволений попит стосовно презервативів та протизаплідних пігулок. Але врешті-решт, організація вичерпує неосвоєний ринок, і повинна знайти нові цілі. У наш час завдання
вбачається як потреба переконати цільову аудиторію у тому, що пропозиція
маркетолога бажана та дійсно краща за альтернативну. Це в основному те,
чим займаються маркетологи на ринках безалкогольних напоїв та пива, та
за що борються між собою Wal-Mart і Target, або Forda і Toyotab. Ця орієнтаa Ford (Ford Motor Company, Форд) – американська автомобільна компанія, четверта у світі за обсягами продукції (третя на ринку США та друга у Європі). Заснована у 1903 році, штаб-квартира у місті Дірнборн (передмістя Детройту, штат Мічиган). Вперше у світі застосувала класичний конвеєр для збирання авто.
b Toyota (Toyota Motor Corporation, Тойота) – найбільша японська автомобільна компанія, змагається за першість у світі з американською General Motors. Випускає авто з 1935 року, до того спеціалізувалася на ткацьких
верстатах. У 2007-2008 фінансовому році продала 9,37 млн. авто вартістю понад $204 млрд.

51

Частина І
Розділ 2

Розвиток орієнтації на цільову аудиторію
Розвиток способу мислення, зосередженого на цільовій аудиторії

ція призводить до істотного збільшення у маркетинг-міксі ролі реклами та
персональних продажів. Найкращий маркетолог сприймається, як найкращий торговець чи найбільш креативний рекламний копірайтер.
У маркетингу тип мислення, зорієнтований на продаж, означає наступне: успіх прийде до тих організацій, які переконають цільову аудиторію, що краще прийняти їх пропозицію, ніж пропозиції конкурентів,
чи відмовитися від пропозиції.
Тип мислення, зорієнтований на продаж, поширений в організаціях, чия
місія не включає просування продукту чи послуги. Їх завдання може включати просто переконання цільової аудиторії, аби брати участь у бажаній поведінці, або ж припинити займатися небажаною поведінкою. Прикладами
буде паління тютюну, вживання наркотиків, або ж насильство. Типовий підхід (метафорично) - це кричати на цільову аудиторію, аби люди робили те,
що кожний і так вважає правильним.
Спосіб мислення, орієнтований на цільову аудиторію
Попередні дві орієнтації полягають у тому, що маркетингове планування
починалося з організації, а також відштовхувалося від того, що вона бажає
запропонувати споживачам. Спосіб мислення, який спрямований на товар
або послугу, передбачає, що вдячні споживачі прийшли до організації, яка
мала найкращі або найдешевші пропозиції. З огляду на мислення продавця,
завдання було дещо іншим. Організації було необхідно просто з’явитися на
ринку та переконати цільових споживачів: вона має дуже хорошу – можливо, найкращу – пропозицію У 1950-х роках багато маркетологів-лідерів
дійшли дуже важливого висновку: маркетингове рівняння, яким вони користалися, було повернено навпаки. Вони намагалися змінити цільову аудиторію, аби потенційні споживачі потребували того, що пропонувала
організація, але ж, насправді, головними були цільові споживачі. Що б він
чи вона не обирали, саме їх вибір визначав успіх організації на ринку. Саме
цільова аудиторія (а не маркетолог) остаточно вирішували, які угоди мають
укладатися. Якщо це було саме так, тоді маркетингове планування повинно
починатися з цільових споживачів, а не з організації. Зовнішньо-внутрішній
маркетинг повинен замінити внутрішньо-зовнішній.
Ця проста ідея і лежить в основі сучасного підходу до марктингу3. Це, насправді, є та філософія, яка стала провідною. Ми побачимо, що для організації тип мислення, спрямований на зосередження на цільових ринках,
потребує від неї постійного, систематичного вивчення потреб, бажань,
сприйняття, переваг та задоволень цільових споживачів, використовуючи
такі методи як: опитування, фокус-групи та інші. Організація повинна постійно діяти, спираючись на цю інформацію, аби покращувати свої пропозиції з метою кращого задоволення потреб потенційних споживачів. На
щастя, зростаюча кількість неприбуткових організацій також переходять до
такого типу мислення, включаючи бібліотеки4, організації системи охорони
здоров’я5 та низку інших видів неприбуткових установ6.
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Спосіб мислення, орієнтований на цільову аудиторію, вважає успішною
ту організацію, яка найкраще виявляє сприйняття, бажання, потреби
цільових ринків, постійно задовольняє їх потреби через створення комунікації, ціноутворення та доставку відповідних і конкурентноздатних
пропозицій цінностей.
Вище сформульована філософська думка має дуже багато підтекстів щодо
визначення того, як саме необхідно керувати неприбутковою установою. Як
ми бачимо, перехід організації до орієнтації на споживачів не означає (як
того бояться багато керівників неприбуткових установ7), що організація має
пристосовуватися та задовольняти кожну забаганку чи фантазію цільової аудиторії. Це не означає, що диригент симфонічного оркестру або директор театру повинні відмовлятися від своєї творчої натури. І це також не означає,
що установи охорони здоров’я повинні відмовлятися від своїх фахових стандартів, або ж професори в університетах мають розважати студентів піснями
та танцями. Ті, хто переконані, що організація буде зруйнована, якщо диявол в особі маркетингу буде випущений на волю, просто не розуміють, що насправді має означати орієнтація на цільових споживачів. Сформулюємо ще
раз: це означає, що маркетингове планування повинно починатися із сприйняття, потреб та бажань цільових споживачів. Це у свою чергу означає: навіть якщо організація не може або не бажає змінювати певні аспекти своєї
пропозиції, найвища мета обміну буде досягнута, якщо цінність пропозиції,
яку робить організація, її представлення на ринку, оцінка та «упаковка»,
доставка до споживача відповідають тому, за чим, як говориться на сучасній
мові, «прийшли споживачі».
Розглянемо два приклади. Роками Buffalo Philharmonica, як багато інших
симфонічних оркестрів, зазнавали багато проблем, намагаючись розширити
коло своїх відвідувачів. Вони хотіли дещо змінити свою програму, але, зрештою, все ж було зрозуміло, що Моцартb залишається Моцартом, і вони
дійшли висновку, що цільову аудиторію потрібно якось переконати змінити
їх ставлення та поведінку. Пізніше, на початку 1970-х років, скромне університетське дослідження виявило, що багато потенційних відвідувачів, які
могли б взяти участь у концерті, не робили цього, оскільки вони вважали,
що це буде дуже формальною подією. Потенційні відвідувачі сформулювали
це наступним чином: «Ми не можемо піти, тому що в нас немає належного
одягу. Ми б почувалися дуже некомфортно серед усіх цих маскарадно одягнених людей». Сам оркестр здавався стриманим, формальним та загрозливим. Як тільки у Buffalo Philharmonic зрозуміли мотиви потенційних
відвідувачів, вони приклали багато зусиль для пом’якшення враження від
a

Buffalo Philharmonic (Buffalo_Philharmonic Orchestra, Філармонія Баффало, у перекладі вживається також
– Буффало) – всесвітньо відомий симфонічний оркестр у філармонії міста Баффало, штат Нью-Йорк. Заснований у 1934 році.
bМоцарт, Вольфганг Амадей (Wolfgang Amadeus Mozart ) – австрійський композитор (роки життя 17561791), представник віденського класицизму, один з найвидатніших музикантів в історії людства. Залишив
понад 600 творів.
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оркестру та отримання досвіду проведення концертів. Учасники оркестру
почали грати нехитрі програми камерної музики на ярмарках в околиці та
на інших місцевих заходах на відкритому повітрі. Були налагоджені зв’язки
з місцевими початковими та середніми школами. Оркестр навіть виступав
під час перерви на футбольному матчі команди Buffalo Billsa!
Новий диригент, Майкл Тілсон Томас, почав давати виступи на телебаченні і провадити неформальні розмови із публікою під час деяких концертів. Відвідування концертів більше ніколи не мало духу формальності, що
було зрозуміло з появи з далеку багатьох нових потенційних прихильників,
і цифри відвідуваності прозоро відобразили орієнтацію на цю нову цільову
аудиторію.
Інший приклад є у національному масштабі. Роками організації, які боролися за зменшення відсотку курців у США, були переконані: головна причина того, що люди не кидають палити, було те, що вони не уявляють собі
наслідків постійного паління, а якщо уявляють, то були не достатньо налякані тим, що ці наслідки будуть мати місце. В результаті маркетингові програми майже завжди фокусувалися на описаннях та донесенні до свідомості
курців загрози від паління. Таким чином вони намагалися продавати ідею
«стоп-паління», як вони вважали, неосвіченій та впертій публіці.
Лише після фундаментального аналізу великої кількості досліджень, проведених щодо цільової аудиторії, організації на кшталт Національного інституту раку (NCI) усвідомили, що «товар», який вони намагалися продати
– паління шкідливе для тебе – вже був проданий. Семеро з восьми курців повідомили, що вони або бажали кинути палити, або вже намагалися кинути
декілька разів у минулому. Подальший аналіз засвідчив, що вони зіштовхувалися з дуже великими перешкодами на цьому шляху. По-перше, вони відчували, що не достатньо володіють методикою кидання палити, яка б могла
допомогти їм. По-друге, навіть у випадках, коли вони були достатньо обізнані щодо методів, які мають спрацювати, вони не могли кинути палити, оскільки були впевнені, що не зможуть. Вони або чули про багатьох, хто не
зміг, або самі вже декілька разів не змогли кинути. Саме через це курці намагалися не дивитися рекламні ролики, пов’язані із боротьбою проти паління, оскільки, на їх думку, вони спонукають їх програти ще раз.
Як тільки організації, що борються з онкологічними захворюваннями,
нарешті усвідомили вказаний факт, діяльність NCI та інших подібних неприбуткових установ радикально змінилися. Звісно, вони продовжували попереджати щодо загрози паління з метою утримати від нього молодих
потенційних курців. Водночас, основний маркетинговий удар розгортався
на два фронти. Перш за все, були зроблені спроби розробити і випустити у
світ широке коло технологій, які допомагають кинути палити. По-друге, NCI
та Американське онкологічне товариство працювали над тим, аби переконати терапевтів та інших медичних працівників допомагати курцям спробу-

a

Buffalo Bills (Баффало Біллз) – професійний футбольний клуб, що виступає у Національній футбольній
лізі США (східний дивізіон). Заснований у 1959 році, неодноразовий переможець змагань.
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вати новітні технології, а також, що не менш важливо, боротися з часто відчайдушними страхами невдачі. Значний ефект на споживання сигарет мало
використання цієї нової орієнтації на цільову аудиторію.

ОРГАНІЗАЦІЇ, ОРІЄНТОВАНІ НА ЦІЛЬОВИХ СПОЖИВАЧІВ
Buffalo Philharmonic та NCI є показовими прикладами того, як можуть
розроблятися індивідуальні маркетингові плани, аби відповідати потребам,
бажанням та уявленням цільової аудиторії, а не лише потребам організації.
Але чому, може хтось запитати, ці організації не дійшли до таких рішень раніше? Відповідь на це питання – і це є вирішальним – що в організації насправді не було (а у багатьох і досі немає) розробленого способу мислення,
зорієнтованого на цільових споживачів, який би пронизав свідомість кожного члена організації, що має будь-які управлінські повноваження або ж
має будь-який контакт із цільовою аудиторією.
Ми визначаємо організацію, орієнтовану на цільову аудиторію, наступним чином:
Організація, орієнтована на цільових споживачів, є такою організацією,
яка докладає всіх зусиль, аби відчути, обслужити та задовольнити потреби і побажання своїх цільових аудиторій в умовах обмежень свого
бюджету.
Одним з наслідків орієнтації організації на споживачів є те, що люди, які
мали справу з такою організацією, говорять про високий рівень особистого
задоволення. Вони коментують це наступним чином: «Це – найкраща церква, яку я колись відвідував», «Я такий радий, що дав їм гроші. Вони розповідають мені про всі ті чудові речі, які вони роблять», «Я вважаю, що ця
лікарня прекрасна – медсестри веселі, їжа смачна, а кімната чиста» і «Я зустрів так багато чудових людей, які є волонтерами у цій організації, що я не
можу дочекатись повернення». Ці люди стали найкращою рекламою для цих
установ. Їх добрі відгуки та слова заохочення доходять до інших, то ж завдяки цьому організації дуже легко приваблювати та обслуговувати інших
людей; вони стають прихильниками на все життя! Організація є ефективною, тому що вони орієнтуються на цільових споживачів.
Нажаль, забагато неприбуткових установ не є високо зосередженими на
цільових аудиторіях8. Вони відносяться до однієї з 3-х груп. Перша група
бажає бути більш орієнтованою на споживачів, але у них недостатньо необхідних ресурсів або влади над працівниками. Організація може не мати достатньо коштів для того, щоб найняти, тренувати та мотивувати хороших
працівників, і слідкувати за їх працею. Або ж менеджмент не має достатньо
влади, аби вимагати від працівників надання сервісу на високому рівні, наприклад, у випадку, коли працівники знаходяться під захистом соціальних
гарантій чи є волонтерами, а тому не можуть бути піддані дисциплінарним
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стягненням чи звільнені за недостатню увагу до споживачів. Один директор
міської школи скаржився, що проблема була не у поганих учнях, а у поганих
вчителях, багато з яких «випускали пар» у класах та не бажали співпрацювати, проте водночас не могли бути звільненими.
Друга група організацій не є орієнтованою на цільових споживачів просто
тому, що вони надають перевагу зосередженню на інших речах, а не на задоволенні споживачів. Так, багато музеїв більше зацікавленні у колекціонуванні антикваріату, ніж у тому, аби зробити цю колекцію доречною та
цікавою для відвідувачів музею. Податкова служба Сполучених Штатів
може бути більше зацікавлена у кількості людей, яких вона обслуговує протягом години, ніж у тому, який рівень допомоги кожна людина дійсно отримує. Коли подібні організації мають унікальне право на існування або ж не
мають конкурентів, вони зазвичай бюрократично поводяться зі своїми клієнтами.
Зрештою, завжди знайдеться декілька організацій, які навмисно поводяться нечуйно зі своїми клієнтами. У 1980-х роках одна місцева газета засвідчила, як один з офісів, що видають продовольчі талони, вирішив стати
недосяжним для відвідувачів з метою мінімізувати публічне використання
своїх послуг. «На будівлі немає жодної позначки, що офіс, який видає продовольчі талони, знаходиться всередині… у будівлі також не було жодної позначки, яка б скеровувала прохачів у підвальне приміщення, жодної
позначки на дверях, що ведуть до сходів, та жодної позначки на дверях самого офісу. Єдиною вказівкою на те, що офіс розташовувався у будівлі, була
написана від руки позначка на дверях зверху за сходами. Вона додавала незручності повідомленням, що офіс не працює з 10-го березня до 8-го квітня»9.
На щастя, все більш очевидним стає те, що орієнтація на цільову аудиторію призводить до покращення показників діяльності. Нещодавній метааналіз 11 емпіричних робіт виявив, що «орієнтація на ринок» у
неприбутковому секторі – у всіх випадках – мала позитивний вплив на результати діяльності. Крім того, автори виявили, що, співвідношення було
вищим у порівнянні з дослідженнями прибуткового сектору. Аналіз зв’язків
між орієнтацією на ринок та результативністю виявив, що існував сильніший зв’язок для суб’єктивних оцінок, ніж для комбінації суб’єктивних та
об’єктивних оцінок. Серед важливих було визнано два фактори: «командний
дух» та «прихильність до організації». Останні результати означають, що
орієнтація на цільових споживачів має деякий вплив на посилення менеджерського фокусування власного персоналу10.
З іншого боку (і ми це ще будемо розглядати детальніше у розділі 7, присвяченому брендам), не кожен дослідник неприбуткового сектору вважає,
що орієнтація на ринок має обов’язково позитивний вплив на діяльність сектору в цілому. Ейкенберрі та Клувер відзначають тенденцію, але говорять:
«Результатом є потенційне погіршення особливих внесків, які роблять неприбуткові організації задля створення та підтримки громадянського суспільства». Вони вважають цю тенденцію «несумісною з демократичним
суспільством та його акцентом на відповідальність і колективну дію в інтер-
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есах суспільства…До того ж ринкова модель надає дуже маленьку цінність
або ж зовсім не надає цінності таким демократичним ідеалам як чесність і
справедливість»11.

ВИЯВЛЕННЯ ОРІЄНТАЦІЇ, В ЦЕНТРІ ЯКОЇ САМА
ОРГАНІЗАЦІЯ 12
Розмови з управлінцями неприбуткових організацій, які вже були наведені раніше, достатньо чітко свідчать про те, що вони бажають орієнтуватися
на цільову аудиторію і практично в усіх випадках впевнені, що вони є орієнтованими на неї. Але в більшості випадків це не так. На щастя, існують ряд
«ключів», які допомагають організаціям виявити філософію, орієнтовану на
саму організацію. Ці ключі, просто кажучи, є наступні:
u Цінність пропозиції, яку забезпечує організація, розглядається як природно бажана.
u Недостатній успіх організації списується на неосвіченість або відсутність
мотивації у населення, або на обидва чинники одразу.
u Мінімальна роль відводиться дослідженню цільових ринків.
u Маркетинг розглядається, перш за все, як просування.
u Під час виходу організації на ринок зазвичай використовується одна
«найкраща» маркетингова стратегія.
u Загальна конкуренція має тенденцію ігноруватися.
Розуміння та розгляд цих ключів необхідні, якщо неприбуткова організація має прийняти належний тип мислення (орієнтований на цільову аудиторію) та не вводити себе в оману стосовно справжньої власної орієнтації.
Ключ №1: Пропозиція розглядається як природно бажана.
Сама природа пропозицій цінності, які надаються неприбутковим сектором, часто призводить до того, що постачальники цих пропозицій мають надзвичайно високу думку щодо їх цінності. Вони просто впевнені, що послуги,
які вони надають, є природно бажаними. Для них важко повірити у обставину, що дехто може відмовитися від їхньої пропозиції!
Відданим своїй справі директорам театрів важко повірити, що люди з вірними моральними цінностями можуть не забажати відвідати добре поставлену виставу; благодійні організації не можуть сприйняти небажання людей
здійснювати пожертви; очільники неприбуткових груп, які мають справу із
соціальними проблемами, часто не можуть зрозуміти, чому ж люди не виступають, наприклад, за чисте повітря або за реформу в’язниць. Одна організація, яка подолала почуття того, що її послуги є природно бажаними, є NCI.
Більшість жінок, як виявив NCI, погоджуються з тим, що практика самостійного огляду грудей є дієвим засобом раннього виявлення раку грудей, і
багато хто з них знав, як треба її робити. Проте більшість жінок не практикували самоперевірку, або ж робили її, у найкращому випадку, лише іноді.
У чому полягала проблема? Виявилося, що серед жінок, які практикували
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само-обстеження, виявлення відсутності проблеми перші декілька разів породжувало почуття полегшення, але зрештою жінкам набридало і вони припиняли проводити цю процедуру. Водночас перспектива знайти проблему
була настільки жахаючою для більшості жінок, що вони ніколи навіть не
пробували робити само-обстеження. Лише виявивши перешкоди, які поставали перед пацієнтами під час практикування однозначно корисних самообстежень, співробітники NCI почали розробляти маркетингові програми,
краще орієнтовані на пацієнтів. Нова позиція NCI полягала у переконанні
жінок щодо того, що пухлини часто не є злоякісними, що медицина досягла
значного прогресу стосовно лікування раку грудей, й у підсумку це призвело
до значного поширення само-обстежень серед американських жінок.
Ключ №2: Невігластво та відсутність мотивації цільової аудиторії
розглядаються як перешкоди до успіху
Звісно, не дивно виявити, що менеджер переконаний: вдягання паса безпеки або пожертва організації United Way – це те, що кожен повинен робити,
У випадку, коли хтось не реагує на відповідні маркетингові програми, цьому
може бути лише два пояснення. Або потенційна цільова аудиторія насправді
не усвідомлює цінність пропозиції (що означає: вони не поділяють природне
переконання організації у цьому), або ж вона просто недостатньо мотивована, аби почати діяти. Менеджери доходять висновку, що вони поки що не
знайшли вірний шлях донесення переваг пропозиції цінності, або ж вони
просто ще не знайшли правильних засобів для того, аби змусити цільову аудиторію перебороти її «природну» інерцію.
Ці менеджери мають досить добре уявлення щодо цільових аудиторій.
Тим не менш, дуже велика кількість менеджерів неприбуткових установ відчувають (часто на підсвідомому рівні) багато ворожості до цільової аудиторії.
В основному, їх сприйняття зводяться до того, що цільова аудиторія є насправді ворогами. Менеджери відчувають, що саме ці вперті цільові аудиторії перешкоджають організації стати більш успішною. Такі погляди
виявляються у поведінці організації по відношенню до цільових аудиторій:
у театральних касах, під час телефонних розмов, при опитування на вулиці
або при будь-якій іншій особистій взаємодії. Вони очевидні у наповненому
негативом погляді працівника лікарні, викликаному небажанням бідної родини зробити необхідну вакцинацію дитині. Вони очевидні в ображених обличчях людей, які збирають кошти і яким було відмовлено
«незацікавленими» або «занадто зайнятими» особами, а також у саркастичному звучанні голосу працівників театральних кас, які відповідають надокучливим людям щодо наявності квитків, чим бентежать по телефону
цільову аудиторію.
Споживачам у таких ситуаціях не складно відчути справжнє відношення
організації і, можливо, відповісти тим же. Якщо вони так роблять, це, звісно,
тільки переконує менеджерів, що вони, насамперед, праві щодо цільової аудиторії.
Здається, що ключовим стратегічним припущенням менеджерів в орга58
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нізаціях з таким відношенням до цільової аудиторії є те, що завданням маркетингу є змусити цільову аудиторію пристосуватися до вимог організації,
а не навпаки. Вони не усвідомлюють, що 1) у великій кількості маркетингових ситуацій, які виникають в даному секторі, дуже важко змінити цільову
аудиторію, тоді як не дуже важко змінити організацію; 2) організація знаходиться під керівництвом менеджера, а цільова аудиторія – ні; а також 3)
правильно здійснена зміна організації з метою пристосування до цільової аудиторії є запорукою того, що потреби і бажання цільових клієнтів будуть у
належній мірі контролюватися і задовольнятися.
Ключ №3: Незначна роль відводиться дослідженням цільової
аудиторії
Неосвіченість або недостатня вмотивованість цільових аудиторій не завжди є ключовою проблемою на шляху досягнення успіху організацією. Це
було очевидно на прикладі NCI у випадку із палінням, який вже обговорювався раніше. Однак, багато менеджерів, які орієнтуються на організацію,
навряд чи з’ясовуватимуть це через проведення досліджень цільових аудиторій. Оскільки вони списують недостатню успішність своїх організацій на
цільові аудиторії, їх думки є дуже простими стосовно того, яке дослідження
потрібне. Так як частина проблеми полягає у тому, що занадто велика частина цільової аудиторії неосвічена та не розуміє цінності пропозиції, вони
вважають, що єдиними видом дослідження, яке необхідно проводити, є дослідження природи та ступеню необізнаності цільової аудиторії, і отримання
характеристик тих, хто є необізнаним. Крім того, зважаючи на той факт, що
мотивація також є основною проблемою, дослідження також можуть бути
потрібними для спроби відображення ставлення людей, які мають достатньо
знань, але все ж відносяться до організації негативно та залишаються невмотивованими. Вони сподіваються, що проведення такого дослідження принесе
їм ключ до того, як мотивувати їх до дії.
Однак, в основному у неприбуткових організаціях відсутні дослідження
цільової аудиторії. Як ми вказуємо у Розділі 5, для цього існує декілька підстав. Багато хто з менеджерів вважає, що ці дослідження є занадто дорогими,
або ж вони впевнені, що дослідження потрібні лише для прийняття основних
рішень. Деякі менеджери асоціюють дослідження із статистикою та
комп’ютерами, що може викликати острах. Часто ці менеджери стверджують, що, в основному, ці дослідження надають інформацію, якою менеджери
і так вже володіють. Усі ці міфи заважають ефективному використанню ключової інформації стосовно цільових аудиторій.
Незважаючи на низький рівень застосувань досліджень, їх потенціал
може бути ефектним. Як засвідчує більшість маркетологів прибуткового сектору, дослідження можуть змінити деякі із фундаментальних припущень
менеджерів щодо їх цільових аудиторій. Класичним прикладом є припущення груп, які виступають проти паління, стосовно неосвіченості цільової
аудиторії щодо небезпеки паління.
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Ключ №4: Маркетинг визначається як просування
Якщо хтось шукає таке маркетингове завдання, як ліквідація неосвіченості або підвищення вмотивованості, тоді, поза сумнівом, інструментарій
буде зосереджений на покращенні комунікацій. Менеджери відчули б потребу у наступному:
l кращому копірайтері і кращому копірайтингу;
l кращій брошурі;
l новому іміджі;
l кращих продавцях з кращими презентаціями;
l більшій кількості плакатів у більшій кількості місць;
l рекламі, розміщеній у прайм-тайм, а не під час соціальної реклами (PSA)
«медійних гетто»;
l більшій кількості та кращих прес-релізах;
l кращі відносини з газетами та відділами новин на телебаченні;
l новій рекламній агенції.
Інші елементи «маркетингової суміші», зокрема ціноутворення, зміна дизайну, краще розповсюдження тощо розглядаються як такі, що «насправді
не є проблемою».
Гарним прикладом наслідків перегляду маркетингових проблем як
таких, що виникають через неосвіченість цільової аудиторії та їх недостатню
вмотивованість, є зусилля з метою забезпечити здачу крові. Багато керівників агенцій, які збирають кров, впевнені, що найкращим засобом заохочення
до здавання крові є розповіді про хороші справи, які можуть бути зроблені
завдяки пожертвуванням крові, або ж наголошення на обставині, що здавання крові є громадянським обов’язком. Вони впевнені, що людей від здавання крові стримує те, що вони не цінують доброчесність «подарунку» або
ж те, що вони відчувають острах. Таким чином, керівники агенцій вважають, що завданням маркетингу є донести до цільової аудиторії якомога драматичніше та переконливіше користь, яку може отримати суспільство від
здавання крові, а також переконати їх, що ціна є тривіальною і, більш того,
здавання крові є не такою вже й «великою справою».
Тоді як ці повідомлення діють на деяких людей, значна кількість інших
реагує на дуже різноманітні підходи, які не базуються на безособових медійних повідомленнях. Багато програм, націлених на збирання крові, досягли
свого успіху, просто змінивши стратегію розповсюдження інформації, самі
приходячи до основних цільових груп, а не наполягаючи на тому, щоб ті приходили до агенцій, або ж призначаючи години, які зручні для потенційних
донорів, а не тільки для медичного персоналу. У деяких випадках, чоловіки
можуть бути мотивовані самою можливістю виявити свою мужність. Являючись протилежністю уявленням щодо типового донора, чоловік-мачо спроможний похвалитися перед своїми співробітниками тим, що він здав 20
галонівa крові, і це дійсно відповідає його уявленням щодо корисності здійсненого вчинку для нього самого. Він може відносно мало хвилюватися про
a

Галон – міра рідких та сипких тіл. Американський галон = 3,78 л. Таким чином, 20 галонів крові = 75,6 л.
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«суспільство». Навіть більше того, може статися так, що чим більша складність вчинку, чим більший біль та страждання у процесі здавання крові, тим
більше винагорода. Таким чином, збереження записів щодо індивідуальних
досягнень у здаванні крові (нагородження нагрудними значками за кожні
10 і 20 галонів) та не применшення фізичних і психологічних страждань як
раз дуже ефективне. У таких ситуаціях, тиск неформальної групи, а не переконання, є ключовим маркетинговим інструментом.
Однак члени братств, соціальних та церковних груп можуть бути мотивовані до здавання крові під гаслом «давайте всі приймемо участь у здаванні
крові під час приїзду спеціального автомобіля». Вони відреагують на посилання стосовно «почуття товариськості», «відчуття поза громадою, якщо ви
не приєднуєтесь», або ж на аргумент, що вони підведуть групу, якщо не візьмуть участь. Такого типу послання також мають мало спільного із приводом
для зустрічі або цінністю, яку від цього отримає суспільство. Потрібно розуміти, що для цих потенційних донорів ключовим фактором є також егоїстичні цілі: бажання відчувати потрібність та любов групи. Знову тут бачимо,
що не стільки брошури та реклама, скільки передача із уст в уста стимулюється ключовою думкою лідерів, які виконують роботу.
Ключ №5: Єдина дійсно хороша стратегія розглядається як усе,
що потрібно.
Оскільки керівник неприбуткової організації нечасто є у тісному контакті
з ринком, як був би маркетолог, орієнтований на споживачів, він/вона може
уявляти ринок як монолітну систему або, принаймні, як систему, яка має
декілька грубо поділених ринкових сегментів. Незначні різниці ігноруються
чи не приймаються до уваги. Як наслідок, більшість неприбуткових установ
схильні бачити потребу лише в одній або двох маркетингових стратегіях,
спрямованих на найбільш очевидні ринкові сегменти (наприклад: молодь,
родини та люди похилого віку). Такий підхід до управління одразу ж виключає можливість експериментів з використанням альтернативних стратегій,
або з варіаціями щодо цілої низки менш помітних ринкових підсегментів. У
такому випадку проблема полягає в інформуванні та мотивації, і завдання є
майже однаковим стосовно кожної цільової аудиторії.
Крім того, заохочення використання такого підходу може ще пояснюватися тим, що керівники неприбуткових організацій часто приходять з тих
сфер діяльності, які не відносяться до бізнесу, отож вони бояться ризикувати. Утримання особистого місця, повільне збільшення бюджету і персоналу часто є найголовнішими цілями. Оскільки ці адміністратори зазвичай
відповідають лише перед радою волонтерів, яка збирається нерегулярно і
члени якої дуже часто не мають бажання багато слухати стосовно щоденних
операції, керівники намагаються надавати короткий опис ситуації та уникати того, що викликає хвилювання. Прості, послідовні стратегії, які ґрунтуються на гарно продуманому аналізі, є найкращим вибором з метою
збереження кар’єри. Занадто багато змін, занадто багато варіацій, занадто
багато експериментів можуть призвести до відчуття, ніби ця людина не дуже
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впевнена у своїх діях. Малозмістовна, заснована на запобіганні ризикам
стратегія є, звичайно ж, тактично прийнятною у ситуаціях, коли якась організація несе певні втрати у зборі коштів або ж відсутні державні субсидії.
У таких випадках агресивні маркетингові стратегії не є дуже потрібними.
Ключ №6: Вважається, що не існує загальної конкуренції
У приватному секторі організації конкурують на багатьох рівнях, починаючи з бренду і на всіх інших рівнях, аж до базових або загальних рівнів
конкуренції. У неприбутковому секторі багато організацій також (це факт)
конкурують – Фундація Серцяa з Американським онкологічним товариством, музей «Метрополітен»b з музеєм Уїтніc або Музеєм сучасного мистецтваd. Однак багато установ не мають чітких конкурентів, оскільки послуги,
які вони надають, є невідчутними або пов’язані з унікальними поведінковими змінами. «Конкурентів» для таких видів діяльності, як, скажімо, здавання крові або запобігання пожежі у лісах, не дуже просто виявити одразу.
То ж не дивно, що ці маркетологи ігнорують конкуренцію на більшості базових рівнів. Але на певному рівні, «банки крові», наприклад, поза сумніву
конкурують з іншими благодійними організаціями (які шукають долари, а
не кров) для донорів. Навіть установи, які мають легких для визначення конкурентів-організацій, часто мають справу з конкуренцією з боку непередбачених гравців. Наприклад, музеї мистецтва конкурують з акваріумами для
родинного відвідування, з книжками та програмами на телебаченні (спрямованими на освіту та правильне розуміння мистецтва), з кінотеатрами, а
також з ресторанами як місцями для спілкування.
Мабуть, найбільш серйозною конкуренцією, яку зустрічають представники неприбуткових організацій, є конкуренція за статус-кво. Найчастіше
маркетинг має справу саме зі змінами у поведінці. Існуючі зразки поведінки
забезпечують цільову аудиторію важливими винагородами, інакше б вона
так не поводилась. Наївні маркетологи вважають, що достатньо буде простого просування нової моделі поведінки. Але, насправді, їх найбільшою проблемою буде «відмова від» або принаймні заміна старої поведінки. Програма,
яка просто закликає підлітків не вживати наркотики, оскільки він/вона
буде здоровішим, матиме більше шансів не потрапити до в’язниці тощо, найвірогідніше буде значно менш успішною за програму, яка визнає, що «вживання наркотиків» забезпечує для споживача важливі задоволення. Воно
може сприяти отриманню почуття приналежності до групи або банди; може
допомогти людині розкрити свою сутність (бути унікальним або ж «не бути
схожим на маму й тата»); воно також може зменшити нудьгу та пригасити
a

Фундація Серця (Heart Fund, The Heart Foundation, Фундація (Фонд) серця) – американська благодійна
організація, що має своєю місією запобігання хворобам серця, провадження відповідної просвітницької
та дослідницької діяльності. Заснована у 1996 році.
b Metropolitan Museum (The Metropolitan Museum of Art, Метрополітен-музей) – один з найбільших художніх музеїв у світі. Заснований у 1870 році, розташований у Нью-Йорку, містить понад 2 млн. творів
американського і світового мистецтва.
c Музей Уїтні (Whitney Museum of American Art) – музей американського мистецтва, переважно ХХ-ХХІ
століть. Заснований у 1929 році, знаходиться у Нью-Йорку.
d Музей сучасного мистецтва (Museum of Modern Art) – художній музей у Нью-Йорку; зібрання насамперед
модерністського мистецтва. Заснований у 1929 році.
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відчуття болі і муки від жахливого життя вдома. У таких випадках мотивація зберегти статус-кво може бути дуже сильною. Аби діяльність була ефективною, маркетологи повинні знайти способи показати, що рекомендований
курс або дія задовольнить ті ж потреби, що їх має цільова аудиторія. Просто
сказати, що молодь «не повинна» приймати наркотики з метою втечі від реальності їх нестерпного життя, є наївністю вищого ступеню.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ, ОРІЄНТОВАНОЮ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ
Попередні параграфи пролили світло на неприбуткові організації, орієнтовані на саму організацію. Ми дізналися, що не є справжньою ринковою організацією. Які ж є особливості, що можна спостерігати в організаціях, де
повністю перейшли до моделі сучасної маркетингової орієнтації? Вони будуть наступними:
s Головна увага буде приділятися поведінці як основному фактору, який
лежить в основі всього, що робиться.
s Будуть орієнтовані на цільову аудиторію.
s Будуть значно залежати від результатів досліджень.
s Діяльність матиме ухил на сегментацію ринку.
s Приділяється увага визначенню конкурентного середовища.
Є стратегії, розроблені з врахуванням всіх компонентів «маркетингміксу», а не лише комунікацій.
Поведінкова основа
Орієнтовані на цільову аудиторію маркетологи усвідомлюють, що їх успіх
зрештою досягається тоді, коли люди діють. Тому розуміння людей, чому та
як вони поводяться, є стартовим пунктом, з якого повинен розроблятися
новий маркетинговий підхід. У добре спланованих маркетингових підходах
значна частина часу витрачається на визначення поведінкових моделей, які
будуть фокусом і які дозволять маркетологу заявити про свій успіх. Прикладом такого визначення є перелік 16 поведінкових напрямів, визначених коаліцією подвижників здорового способу життя для світової програми з
охорони здоров’я у родині, які схематично відображені у табл.2-1.
Орієнтація на цільову аудиторію
У складній ринковій організації всі маркетингові аналізи та планування
починаються і закінчуються на цільовій аудиторії. Організація, орієнтована
на цільові аудиторії, завжди запитує наступне:
u Кому ми плануємо продавати?
u Де ми зможемо їх знайти і що вони собою являють?
u Які у них поточні відчуття, потреби та бажання?
u Чи зміняться ці відчуття, потреби та бажання у майбутньому, коли буде
впроваджена наша стратегія?
u Наскільки наша цільова аудиторія буде задоволена цінністю нашої пропозиції?
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Таблиця 2-1.
Поведінкові напрями у програмах охорони здоров'я у родині
Репродуктивне здоров’я: жінкам репродуктивного віку необхідно здійснювати
планування сім’ї та вони потребують до
пологового догляду, коли вагітні.
1. Усім жінкам репродуктивного віку
затримувати першу вагітність, впроваджувати інтервали між народженням дітей та обмежувати розмір
сім’ї.
2. Усім вагітним жінкам здійснювати
обстеження щонайменше 2 рази за
час вагітності.
3. Усім вагітним жінкам приймати
таблетки із вмістом заліза.
Годування немовлят та дітей: Матері
повинні давати дітям їжу та напої відповідно до віку.
4. Годування виключно грудьми
близько 6 місяців.
5. З 6 місяців забезпечувати дитину додатковим харчуванням відповідним
до віку та продовжувати годування
грудьми до 24 місяців.
Підтримка імунітету: Немовлята мають
отримати повний курс вакцинації;
жінки, дітородного віку потребують
відповідного щеплення від правцяа.
6. Зробіть щеплення немовлятам від
кору як тільки це буде можливо
після досягнення віку 9 місяців.
7. Зробіть щеплення немовлятам навіть тоді, коли він чи вона захворіли. Дозвольте зробити немовляті
щеплення під час лікарського огляду.
8. Вагітним жінкам та жінкам дітородного віку прагнути поновлювати
щеплення від правця при кожній
можливості.
Турбота про здоров’я вдома: доглядаль-

ницям необхідно здійснювати відповідні дії, які попередять дитячі хвороби
та вилікують їх, якщо вони трапляться.
Застереження
9. Використовуйте та обробляйте інсектицидами сітки над ліжками.
10.Мийте руки з милом у відповідний
час.
11. Усі немовлята та діти мають вживати достатньо вітаміну А.
12. Усім сім’ям вживати сіль, збагачену
йодом.
Лікування
13. Продовжуйте годувати і збільшуйте
кількість питва під час хвороби;
збільшуйте харчування одразу після
одужання.
14. Змішуйте та правильно застосовуйте ORS (Пероральні регідратаційні солі) чи відповідні доступні
домашні напої.
15. Застосовуйте лікування та медикаментозне лікування відповідно до
інструкцій (щодо кількості та тривалості).
Звертайтеся до медичної допомоги: Доглядальницям необхідно розпізнавати
хворобу немовляти чи дитини, і необхідно знати, коли слід показати немовля чи дитину лікарю або ж відвести
до лікарні.
16. Пошук відповідного догляду. Коли
немовля чи дитина за ознаками
хвора (виглядає недобре, не грає, не
їсть чи не п’є, є постійна блювота,
висока температура, швидке чи
важке дихання).

Джерела: Адаптовано на основі: John Murray, Gabriella Newes Adeyi, Judith Graeff,
Rebecca Fields, Mark Rasmuson, Rene Salgado, and Tina Sanghi, Emphasis Behaviors
in Maternal and Child Health: Focusing on Caretaker Behaviors to Develop Maternal
and Child Health Programs in Communities (Washington, DC: BASICS Technical Report, 1997).
a

Правець, тетанус – у медицині та фізіології: тривале скорочення скелетного м’яза; судома.
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Іноді завдання полягає у визнанні того, що цільова аудиторія думає на
так само, як це робить маркетолог неприбуткової організації. Дані стосовно
зґвалтувань є особливою проблемою у коледжах. Маркетологи неприбуткової організації виявили, що багато молодих хлопців вважає: якщо дівчина
сказала «ні», то в дійсності вона лише соромиться та хоче, аби хлопець «зробив це». Тому кампанія, що фокусується на зміні поведінки хлопців, має пояснювати: якщо дівчина говорить «годі», це дійсно означає «годі» (див.
Рисунок 2-1).

Рисунок 2-1. Просування нового мислення
Джерело: Сopyright O 2005 Men Stop Rape, Inc., фото Лотте Хансен. www.MyStrenght.org
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Опора на дослідження
Оскільки в центрі уваги знаходиться саме цільова аудиторія, менеджмент
усвідомлює, що він повинен мати глибоке розуміння сприйняття, потреб та
бажань цільової аудиторії, а також постійно відстежувати зміни у них, аби
організація могла відповісти на ледь відчутні зміни так швидко, як вони
з’являються. Ще краще бути впевненим, що це не просто реакція, а активність відповідно до стратегічного планування, а попередження менеджменту (орієнтованого на ринок) буде мати можливості прогнозування, яке
може передбачати зміни у сприйнятті, потребах та бажаннях цільової аудиторії.
Це не означає, що послідовна опора на дослідження є дорогою справою.
Як ми покажемо в розділі 5, існує багато дослідницьких технологій, які є високоякісними та корисними для проведення досліджень, і можуть застосовуватися менеджментом за відносно невеликих витрат. Критичною вимогою
для отримання результатів від цих досліджень є, однак, наявність відповідного мислення. Справжній менеджер, орієнтований на цільову аудиторію,
повинен «думати як дослідник». Менеджер повинен розуміти: те, у що
він/вона «вірить», не обов’язково є правдою. Інтуїція, традиційні висновки
або ж просто «здоровий глузд» не є ідеальною основою, на якій можна будувати стратегію соціального маркетингу та приймати тактичні рішення.
Візьмемо випадок маркетолога лікарні Середнього Заходу, який вірив,
що має проблему «іноземного лікаря». Маркетолог знав, що у його лікарні
працює більше іноземних лікарів, ніж в основних конкурентів у сусідніх містах. Частково, ця ситуація є результатом того, що фактично в околиці це
була основна лікарня для ветеранів, і багато іноземних лікарів приїжджали
сюди, щоб зробити тут своє місце перебування чи попрацювати на громадських засадах. Після таких послуг лікарі, більшість з яких започатковували
скромну практику у регіоні, досить природно вирішували залишитись у місті
на постійне проживання.
Менеджер з маркетингу «знав», що їхня присутність у лікарні склала велику проблему. Зрештою він знав, що лікарня статистично різниться профілем своїх лікарів. Крім того, він бачив цих лікарів регулярно у будівлі
лікарні. Він чув, що пацієнти і персонал скаржиться на труднощі щодо розуміння «іноземних лікарів». Нарешті одне велике питання недбалості, з
яким лікарня недавно зіштовхнулася, було провиною іноземного лікаря.
Таким чином, менеджер знав, що він має проблему.
Щоб впоратися з даною проблемою, менеджмент лікарні почав розвивати
стратегію щодо заміни складу лікарів у місцевій громаді (отже, також у лікарні) і зміни уявлень пацієнтів та персоналу стосовно «проблеми іноземних
лікарів». На щастя, приблизно у цей час керівництво лікарні вирішило провести польове дослідження приблизно 500 колишніх і потенційних пацієнтів. Серед інших цінних результатів цього дослідження була інформація, що
припущення менеджерів з маркетингу стосовно сприйняття цільовою аудиторією іноземних лікарів виявилося цілком помилковим. Цільова аудиторія
знала, що у лікарні багато іноземних лікарів, і дехто визнавав, що порозу-
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мітися з ними інколи було важко. Проте у цілому вони не бачили серйозної
проблеми. Фактично, багато пацієнтів відчували, що іноземні лікарі більш
сумлінні та краще дбають про своїх пацієнтів, ніж їх американські колеги.
Декілька учасників опитування сказали, що іноземні лікарі через культурну
та мовну відмінність стали більш дбайливими, а тому легко розуміють, що
він/вона потребують. На думку багатьох пацієнтів, іноземні лікарі – не проблема, а перевага лікарні.
Урок, звісно, полягає у тім, що за декілька тисяч доларів (більшість яких
були витрачені на інформацію, що забезпечує широкий спектр інших потреб
планування), організація зберегла себе та можливості широких комунікацій
і залучення проектів, хоча могла отримати ефект бумеранга. 13
Пристрасть до сегментації
Коли орієнтований на цільову аудиторію менеджер думає про неї та можливу потребу у дослідженні з метою планування програм, зазвичай йому/їй
також варто «подумати щодо сегментації». Тож у процесі планування будьяких окремих маркетингових програм менеджери неприбуткової організації
зазвичай припускають, доки інше не доведено, що ринок краще розглядати
як комбінацію з багатьох малих сегментів, які можуть заслуговувати окремих маркетингових програм. Звичайно, політичні маркетологи, як це описано у вступному оповіданні до Розділу 1, побачили чудові можливості
мікро-сегментації.
Звичайно, багато менеджерів маркетингу неприбуткової організації час
від часу думають про сегментації, проте, як свідчить наш досвід, лише у найзагальніших рисах. Менеджерам симфонічного оркестру, наприклад, добре
відомо, що їхні перспективи кращі у країнах з високим рівнем доходу, ніж
у країнах з низьким рівнем доходу; серед жінок, ніж серед чоловіків; серед
добре освічених, ніж серед менш освічених; скоріше серед молодих чи старих
ніж серед осіб середнього віку. Це розуміння впливає на вибір програм, на
які вони спрямовують свої бюджети. Однак занадто часто ці бюджети спрямовуються на одну «найкращу» програму, як правило, спрямовану на високо
доходні домогосподарства. (Це, звичайно, виникає від невігластва і незнання
визначення маркетингової “проблеми”).
Але навіть на цьому ринку є багато можливостей для більш тонкої сегментації, однак існує багато людей, що проходить повз неї. Наприклад, дослідження Національного фонду мистецтва з’ясувало: незважаючи на
широку фахову “інтуїцію”, кращі передбачення відвідуваності концертів
спиралися не на традиційні демографічні характеристики (такі як дохід і освіта), але на такі фактори, як стиль життя, сучасна відвідуваність, минулий
досвід і навчання у дитинстві14. Враховуючи тільки показники стилю життя,
дослідження прозоро засвідчило, що серед відвідувачів симфонічних кона

Національний фонд мистецтв (National Endowment for the Arts) – державне федеральне агентство США, що
має завданням підтримку передового досвіту у сфері мистецтв. Створене на основі акту Конгресу у 1965 році.
Бюджет визначається Конгресом, голова та склад Національної ради з питань культури призначаються Президентом. За період 1965-2008 років надано 128 000 грантів на суму понад $4 млрд.
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цертів є не одна група, а дві основні заінтересовані групи з різними стилями
життя. Одна група була «традиційною» Групою Культурного Стилю Життя.
Ця група зробила культурні події центром свого дозвілля. Її члени переважно
є постійними відвідувачами театрів, опери і музеїв так само, як симфонічних
концертів. Вони дуже цікавилися концертними програми та артистами, їх
сольними виступами і, переважно, менше переймаються через погоду та
ціни. У великій мірі вони відвідували заради отримання культурного досвіду. Ця група, поза сумнівом, є тією, для якої багато театральних та симфонічних маркетологів створюють свою «найкращу» стратегію.
Дослідження, однак, ідентифікувало велику різницю стилю життя групи,
яка також являла чудову перспективу для симфонічного концерту. Члени
цієї Соціально Активної Групи були дуже «легкі на підйом» в їхньому стилі
життя. Вони багато відвідували не тільки симфонічні концерти, а всі види
небуденних подій. Вони полюбляли організовувати вечірки, давати звані вечері та відвідували своїх друзів. Для цієї групи відвідування симфонічних
концертів було значною мірою соціальним досвідом. Це було можливістю
зустрітися та порозмовляти з друзями. Це було приводом заздалегідь спланувати вечерю і, можливо, десерти чи коктейлі опісля. Виходити у світ
було справою. Насправді зміст програми становив менший інтерес, ніж коло
друзів, які збиралися, або ж вибір ресторану перед концертом тощо.
Очевидно, що відповідні стратегії для досягнення цих двох груп є дуже
різні. Важливо розуміти, що стратегія, розроблена з метою звернення до однієї групи, може відштовхнути інших. Наприклад, припустимо, що менеджер симфонічного концерту створює звичайну «найкращу», не сегментовану
стратегію, яка робить акцент на програмі. Друкована реклама, прес-релізи
для громадськості та інтерв’ю запрошеного артиста і працівників симфонічного оркестру підкреслювали б репертуар – що така композиція вперше виконується на даній сцені, це дебют молодого артиста, це інновація та велика
складність виконання обраного репертуару, або ж це майстерність диригента
у виконанні творів композитора, представлених на концерті. Усе це було б
дуже привабливе для Групи Культурного Стилю Життя. У той же час, це
може мати протилежний ефект на Соціально Активну Групу. Останні могли
б розглядати цю подію формальною і нудною, репертуар як такий, що годиться лише для шанувальників, який мало хто може зрозуміти та отримати
від нього насолоду. Отже, певна річ, це подія, яку ніхто з друзів не відвідає.
Група була б відштовхнута цією «найкращою» стратегією.
Також могла бути обрана маркетингова стратегія, яка зазначала б нестандартність аудиторії та події, розкривала можливості проведення надзвичайного «вечора», розповідала про легкість паркування та підкреслювала «просто кожен» може бути тут. Учасники Соціально Активної Групи можуть
бути зацікавлені такою перспективою. У той же час, Група Культурного Способу Життя могла вважати ці заклики неприємними. Маркетингова програма могла б сигналізувати їм, що програма концерту може бути дуже
різнорідною, хоча, можливо, й добре виконаною. Що гірше, кампанія могла
призвести їх до думки, що уся ця проста мало освічена соціальна верства
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може бути тут, відповідно одягнута, і при цьому аплодувати у всіх невідповідних місцях.
Урок з цього простого дослідження різних стилів життя15 є очевидним.
Ринок може бути сегментованими більш детально та у більш складний спосіб, ніж наївний маркетолог зазвичай його собі уявляє. Однак, якщо маркетолог чітко уявляє собі цільову аудиторію та має філософію щодо її
сегментації, він/вона мають кращий потенціал та, швидше за все, шукатимуть ці можливості. Даний приклад показує, що ігнорування можливостей
сегментації означає не тільки відсутність шансів на залучення нової цільової
аудиторій (яку ми зараз прагнемо досягти), але й відштовхування важливої
аудиторії, до якої ми б могли чимало звертатися.
Багатша концепція конкуренції
Організація, орієнтована на ринок, природно визначає конкурентів як
«інші організації, схожі на нас». Але якщо починаємо з цільової аудиторії,
то визначення конкуренції можуть бути дуже різними. Конкуренція, у її основному сенсі, насправді є тим, що цільова аудиторія думає про це. Таким
чином, якщо деякі сегменти цільової аудиторії розглядають вирішення медичних проблем засобами самолікування, тоді це та конкуренція, з якою лікарні або клініки мають справу. Якщо потенційний донор вважає, що гроші,
які віддали Американському Червоному Хресту, могли б піти на «необхідні»
вихідні на лижвах, то відпустка – це конкуренція. Якщо похід на концерт
конкурує з роботою у садочку або із поїданням піцци разом з друзями перед
телевізором, то ці заходи також конкурують. Якщо відмова від наркотиків
означає відмову від “бандитського життя”, то це має бути вирішено (див. Рисунок 2-2).
Використання повного маркетинг-міксу
На противагу тим, хто розглядає маркетинг скоріше під кутом зору стратегії комунікації, плануючи змінювати цільову аудиторію відповідно до пропозицій організації, досвідчений маркетолог розглядає функції маркетингу
більш різноманітно, а головні цілі маркетингу мають відповідати потребам
та бажанням цільової аудиторії. Диверсифікована маркетингова програма
звертає увагу не тільки на спілкування, а й на характер ціннісної пропозиції,
її вартість для цільової аудиторії, а також канали, за якими вона надається.
Справжнє маркетингове мислення вважає, що організації мають бути готові
адаптувати свої ціннісні пропозиції для цільової аудиторії, а не навпаки. Це
неминуче означає не тільки бажання повсякчас обговорювати важливість
пропозиції, але й змінювати її (в межах обмежень, встановленими творчими
та фаховими стандартами і можливостями організації). Маркетолог сам повинен бути готовий змінити пропозицію цінності з огляду на те, які він бачить бажання цільової аудиторії. Наприклад, досвідчені політичні «боксери
близького бою» у представницьких органах влади будь-якого рівня – федерального, регіонального чи місцевого – навчені за необхідності коригувати
запропоновані законопроекти чи регуляторні акти, з урахуванням потреб і
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бажань конкретних законодавців, з якими вони намагаються здійснити
обмін. Це дуже не ефективно – наполягати, що лише одна позиція вірна.
Часто треба йти на компроміс. Компроміс можна розглядати просто як адаптивний маркетинг.
Маркетологи повинні бути готові до зміни змісту пропозиції або місця її
впровадження. Директор з маркетингу окружного транспортного терміналу
у місті Шампейн-Урбанаа виявив, що, пропонуючи безкоштовно або за мінімальну вартість проїзд автобусом у дуже холодні, снігові дні, він може залу-

Рисунок 2-2. Конкурс щодо боротьби з наркотиками
Джерело: Партнерство Америка без наркотиківb. Відтворено з дозволу
а

Окружний транспортний термінал (Mass Transit District, MTD) у місті Шампейн-Урбана (штат Іллінойс, неподалік Чикаго) належить місцевій громаді, займається автобусними пасажирськими перевезеннями і відомий
тим, що на підтримку його діяльності скеровується частина місцевого податку на нерухомість (25 центів з
кожних $100 оціночної вартості), чим забезпечуються низька ціна проїзду. Щороку понад 10 млн. пасажирських поїздок.
b Partnership for a Drug Free America (Партнерство Америка без наркотиків) – громадська організація, місія
якої – профілактика наркоманії. Проводить кампанії у ЗМІ, особливо в Інтернеті. Заснована у 1985 році, розташована у Нью-Йорку.
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чити у якості клієнтів автовласників, які зазвичай не користуються автобусами (проте, можливо, ще більше не бажають водити та паркувати свої автомобілі за жахливої погоди). Директор також зробив додатковий акцент на
своєчасне прибуття на кожну зупинку у такі неприємні дні; при цьому він
абсолютно виправдано очікував: якщо цільова аудиторія повірить, що пунктуальність можлива за жахливих погодних обставин, тоді вона напевно буде
сподіватися на відмінний сервіс у звичайні дні. Зрозуміло, що цей маркетолог неприбуткової організації добре засвоїв, що ефективний маркетинг – це
набагато більше, ніж просто гарна реклама. Це правильна ціннісна пропозиція у потрібному місці, у належний час і за вірною ціною.

ВПРОВАДЖЕННЯ СПОСОБУ МИСЛЕННЯ, У ЦЕНТРІ ЯКОГО
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Якщо маркетинг займає своє законне місце у неприбуткових організаціях, то менеджмент повинен не тільки зрозуміти та прийняти його функцію, але також і подбати про те, щоб його ефективно впровадити.16
Менеджмент може зустріти багато перешкод, аби впроваджувати маркетингові концепції та інструментарій в межах усієї організації. Бесіди з маркетологами великих неприбуткових організацій виявили низку проблем:17
У більшості коментарів респондентів висловлювалося розчарування,
спричинене їхніми обмеженими бюджетами. Як висловився один респондент (віце-президент з маркетингу організації захисту навколишнього середовища), «ми повинні орієнтуватись на споживача, але ми
не можемо адекватно його досягати». Бюджетні проблеми також ускладнюють для респондентів зусилля щодо брендингу організацій та
розбудови іміджу, скільки вони турбуються, що можуть видатись поблажливими та марнотратними для їх не-маркетингових колег чи контролюючих органів та засобів масової інформації. Як зазначив
менеджер з планування спеціальних подій організації захисту навколишнього середовища, «Ми не можемо стати брендом, оскільки наші
маркетингові кошти обмежені у просуванні певних програм або
подій». … Брак коштів також впливає на доступність інформації, потрібної для планування. Багато респондентів заявили, що вони не
здійснюють стратегічного планування у достатньому обсязі, оскільки
у них для цього немає даних. Як зазначив один з респондентів (менеджер з реклами, мистецька сфера), «У світі, який шукає прибутку, це
кількісний процес жорсткого тестування та відстеження витрат і доходів. У неприбутковому секторі у нас просто немає даних». Інший
респондент (директор з розвитку бренду) визначив головну проблему:
«Це насправді важко, визначити у грошах цінність програм, продуктів, послуг, які забезпечує неприбутковий сектор». Президент організації іншого виду діяльності зазначив: «Неприбутковий сектор думає
про маркетинг, як про «випадкову» діяльність, тому він не може бути
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ефективним». Однак інша людина (директор з розвитку бренду сфери
охорони здоров’я) повідомила: «Вищий менеджмент не був схильним
до відповідного фінансування маркетингових програм». Також існують внутрішні перешкоди в організації, зауважив генеральний менеджер маркетингового альянсу у мистецькій сфері: «Відділи у
неприбуткових організаціях діють як «силосні ями», у яких здійснюється перехресне запилення ідей з проблемою». Інші респонденти
також відзначили протидію ідеям із комерційного сектору у цілому,
не лише стосовно маркетингових ідей. Небагато сенсу у тому, що їх колеги вважають, ніби маркетинг, інші бізнес-концепції та інструментарій є недоречними. A віце-президент з корпоративних відносин (сфера
охорони здоров’я) зауважив: «Створення коштовного, не дуже надійного додаткового забезпечення діяльності буде сприйнято донорами
та нашим правлінням як марнування донорських грошей». … Деякі
респонденти гадають, що спосіб управління може перешкодити використанню концепцій маркетингу та бізнесу. «[Там, де] існує наголос
на побудову та досягнення консенсусу внутрішніх підрозділів, це може
призводити до інерції неприбуткових організацій», сказав директор з
маркетингу (сфера охорони здоров’я).
Намагаючись офіційно запровадити маркетинг в організації, пам’ятайте
наступне:
1. Слід припустити, що організація вже робить багато речей, які містяться у понятті «маркетинг». Маркетинг сприймуть швидше, якщо
запозичити існуючу в організації термінологію, принаймні на початковому етапі, ніж намагатися змінити звичну мову, аби відповідати
загально уживаній маркетинговій говірці.
2. Необхідно розпізнавати інші фактори впливу (наприклад, необхідність підтримувати мистецьку та фахову чесноти, забезпечувати основні державні субсидії тощо).
3. Обмежене розуміння маркетингу членами організації, які її представляють, слід очікувати та улагоджувати.
4. Тлумачення маркетингових концепцій та інструментарію з бізнес-сектору в особливому контексті неприбуткового сектору не повинно здійснюватися механічно.
5. Необхідно усвідомлювати, що багато менеджерів неприбуткової сфери
прийшли на свої посади не з бізнес-середовища і можуть захищатися
від нього через свою простодушність (хоч і не обов’язково при цьому
бути ворожими до маркетингу).
6. Доцільно ретельно обирати початкові маркетингові проекти. Лавлок
та Вайнберг пропонують п’ять критеріїв, які необхідні для кожної
такої програми:
l Вони повинні бути оцінені чіткими показниками продуктивності.
l Завершення – протягом короткострокового або середньострокового
періоду.
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Використовується обмежена частина наявних ресурсів.

l Для організації вони повинні бути ані другорядними, ані централь-

ними.
l Результат має бути очевидним для осіб, які приймають в організації
ключові рішення18.
7. У кінцевому підсумку, впровадження маркетингу у діючій організації – це більше політична діяльність, ніж проста спроба впровадити
маркетинг шляхом переконання. Потрібно знайти союзників – насамперед в особі головного виконавчого директора. «Вороги», чиє уявлення щодо організації та їх власні «бігові доріжки» новий підхід
ставить під загрозу, очевидну чи ні (наприклад, працівники зв’язків з
громадськістю та комунікацій), теж повинні мати право на існування,
і з ними необхідно безпосередньо співпрацювати.
8. Будуть траплятись невдачі, а також буде необхідно йти на компроміси.
Досягнення змін в організації є предметом, що виходить за межі цієї
книги. Зацікавлені читачі, можливо, побажають ознайомитися з працями
Аргіріса і Шона19 ,Куінна20 або Вейка21. Яким чином маркетингова діяльність зрештою має бути побудована, аби стати ефективною у чинній неприбутковій організації, буде досліджено далі у 18 розділі.

ЯК ДАЛЕКО ЗАХОДИТИ В ОРІЄНТАЦІЇ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ
Маркетинг – це підрозділ менеджменту, і не є обов’язково на вищому
рівні організації. Зрозуміло і важливо, що вищий менеджмент має обов‘язок
вирішувати, яку роль він відводить маркетингу. Менеджмент має вирішувати, які саме цілі маркетинг може допомогти йому досягати та яким чином.
Це і є прерогативою менеджменту – казати, що певні рішення будуть прийняті з оглядом чи без на маркетингові інтереси. Таким чином, менеджмент
театральної компанії має вирішити, що він обирає програму сезону на основі
спільних інтересів її директорів, які, у свою чергу, будуть розглядати минулі
програми, наявний репертуар та талани виконавців у процесі вибору конкретної вистави та персоналій виконавців. Маркетингу може потім бути доручено завдання максимізувати доходи від аудиторії за надану програму.
Однак, дуже важливо усвідомлювати: це не означає, що маркетинг має вдаватися до продажу мислення. Це означає, що маркетингове планування просто має починатися із цільової аудиторії у вирішенні питань: яким чином
описати, упакувати, призначити ціну та розповсюдити змінену програму.
Маркетологи повинні лише усвідомлювати, що певні програми не підлягають змінам. Але ж існує багато шляхів щодо продажу Отелло!
З іншого боку, театральний менеджер може вирішити бути дуже орієнтованим на цільову аудиторію. Він/вона може ретельно дослідити потенційну
аудиторію, взяти до уваги минулі доходи та реакцію аудиторії, та врахувати,
який актор та яка вистава доступні для максимізації відвідування у майбут73
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ньому. Організація ж потім створить вартісну пропозицію, яка обмежить
увагу на досягненні художньої мети, але максимізує продажі. Зверніть
увагу, що два підходи були у рівній мірі орієнтовані на цільову аудиторію.
Вони лише різняться в цілях управління, для досягнення яких були розроблені.
Питання «як далеко має зайти маркетинг» є дуже мінливим, завжди перебуваючи під контролем менеджменту. Оскільки маркетинг є лише засобом
впливу на поведінку з метою обслуговування цілей організації, тим особам,
які бажають захистити інші цілі, не потрібно боятися маркетингу. Це означає, на наш погляд, що топ-менеджерам – дійсно багатьом з них у неприбуткових організаціях – слід мати маркетингове мислення, якщо їх кінцевою
метою є вплив на різну поведінку особистостей. Ми стверджуємо, що кожен,
як мінімум, має працювати з іншими людьми, а маркетингове мислення
може бути корисним навіть у самих буденних ситуаціях. Генеральний директор дуже часто має впливати на важливих виборців – наглядову раду,
уряд, регулюючі органи, донорів та/або фонди. За цієї причини, генеральний
директор має бути найкращим маркетологом організації!

Висновки
Відправою точкою ефективної маркетингової стратегії є правильне маркетингове мислення. Маркетинг може відображати мислення, зорієнтоване
на товар/послугу, мислення зорієнтоване на продажі, або ж мислення, зорієнтоване на цільову аудиторію. Перші два підходи характеризуються тим,
що менеджмент ставить власні потреби та бажання організації у центр стратегічного процесу. Коли ж керівництво розуміє, що саме цільова аудиторія
дійсно визначає довгостроковий успіх будь-якої стратегії, тільки тоді неприбуткова організація може вступити у коло досвідчених, зорієнтованих на
цільову аудиторію маркетингових стратегів, які зазвичай знаходяться у приватному секторі.
Декілька ключів можуть бути використані для визначення неприбуткових організацій, які все ще перебувають у стані орієнтації на організацію.
Вони розглядають свої ціннісні пропозиції вже від початку бажаними. Вони
вбачають неосвіченість або відсутність мотивації їх цільової аудиторії основним бар’єром для успіху організації. Наукові дослідження відіграють незначну роль у розробці стратегії. Маркетинг здебільшого визнається
синонімом просування. У підході до ринку зазвичай використовується «найкраща» стратегія, а загальна конкуренція переважно ігнорується.
На відміну від цього стратегії, зорієнтовані на цільову аудиторію, починаються саме з цільової аудиторії, її потреб та бажань. Ці стратегії дуже покладаються на результати досліджень про їх цільову аудиторії. Вони
зазвичай вважають – якщо не доведено інше – що їх ринки мають бути сегментованими. Оскільки ці стратегії враховують точки зору цільової аудиторії, вони незмінно визначають конкуренцію як вихідну від
найрізноманітніших джерел, а не тільки від подібної продукції або послуг.
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Нарешті, вони використовують всі елементи маркетинг-міксу (дизайн пропозиції, скорочення витрат, розподіл, просування), а не тільки комунікації.
Впровадження належного маркетингового мислення у неприбуткову організацію зверху донизу не є легким завданням. Досвід тих, хто успішно домігся цієї мети, пропонують такі стратегії, як визнання вузького розуміння
інших людей про те, чим маркетинг є насправді; допускання інших впливів
на організацію, які можуть тимчасово потребувати не зорієнтованих на цільову аудиторію підходів; відбір очевидних, короткотермінових проектів для
першого застосування маркетингу; і усвідомлення, що впровадження нового
мислення – таке ж політичне завдання, як питання розумності та переконання. Союзники мають бути знайдені, а вороги відхилені. Перш за все, необхідно заохотити топ-менеджмент до нового способу мислення. Без цього
справжня маркетингова орієнтація не буде досягнута, а орієнтація на цільову аудиторію в одній сфері зіштовхнеться в іншому місці з мисленням,
зосередженим на організації.
Запитання:
1. Визначте неприбуткову організацію, яка, на вашу думку, має мислення, зорієнтоване на продукт/послугу або продажі. Як би Ви рекомендували їй формувати свою маркетингову стратегію, з метою переорієнтації
мислення на цільову аудиторію? Як зміна мислення удосконалить її діяльність?
2. Що ви думаєте з приводу залучення інвестицій у дослідження ринку
неприбуткової організації, яка на даний час не орієнтована на цільову аудиторію?
3. Поясніть конкурентне середовище Американського онкологічного
товариства. Яким чином ефективна маркетингова стратегія виявилася
для нього конкурентною перевагою?
4. Як може неприбуткова організація забезпечити, аби її стратегічне
планування було скоріше «активне, спрямоване на розвиток власної діяльності», ніж «протидіюче»? Які визначальні характеристики «активної»
маркетингової стратегії?
Джерела та примітки:
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СТРАТЕГІЧНЕ
МАРКЕТИНГОВЕ
ПЛАНУВАННЯ
ДАВАЙТЕ ЗМУСИМО IBM ПОКРИВАТИ НАШІ
ПОТОЧНІ ВИТРАТИ!
Основним викликом для неприбуткових організацій є збалансування
інтересів, які вимагають різних джерел їх підтримки. Яким чином Ви
водночас підтримуєте задоволеними індивідуальних донорів, корпоративних спонсорів, волонтерів та клієнтів, яких обслуговуєте? Якщо, як
ми рекомендували, Ви починаєте з потреб та бажань цільової аудиторії,
то що ви будете робити, коли потреби та бажання однієї групи зіштовхуються з іншими? Як Ви збалансуєте невідкладні операційні потреби з необхідністю зростання та розбудови управлінського потенціалу?
United Ways мають саме таку проблему. Коли вони розмовляють з окремими донорами, ці донори виявляють свою пристрасть до конкретного
благодійництва. Деякі бажають вирішити проблеми громадськості чи
сфокусуватися на конкретній благодійній організації, на кшталт Girl
Scoutsa або ж місцевого музею. Однак донори дуже часто говорять, що не
бажають бачити, аби їх пожертва була «витрачена даремно» на адміністративні витрати. Корпорації також мають громадські питання, які бажали б бачити вирішеними, або ж є групи реципієнтів, яким вони
бажають допомогти, оскільки ці проблеми чи благодійна діяльність відповідають корпоративним інтересам. Home Depot надає підтримку Habitat for Humanity International, а місцеві ресторани здійснюють пожертви
програмі “Taste of the Nation”,b що впроваджується організацією Share
our Strength’s.c Але керівники корпорацій визнають цінність адміністративної підтримки.
a

Girl Scouts (Girl Scouts of the USA, Дівчата-скаути Америки) – молодіжна організація для дівчат віком від
5 років. Заснована у 1912 році, штаб-квартира у Нью-Йорку. Станом на 2010 рік налічувала близько 3,2
млн. членів – дітей, підлітків та дорослих.
b “Taste of the Nation” (Смак Нації) – програма організації Share our Strength’s, за якою відбуваються дегустації продуктів харчування, вин тощо у 50 містах США; зібрані кошти спрямовуються на подолання
голоду та бідності.
c Share our Strength’s (буквально: «Поділіться нашими силами») – неприбуткова організація у США, місія
якої – подолання дитячого голоду та бідності у США та за кордоном. Заснована у 1984 році (поштовхом
був голод в Ефіопії). Штаб-квартира у Вашингтоні, округ Колумбія.
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У United Way центральної частини штату Нью-Мексико (UWCNN)
придумали творчий підхід щодо вирішення суперечливих та додаткових
потреб цих двох груп. Постало питання: Чому б корпораціям не підтримувати адміністративні витрати організації United Way, з тим щоб
UWCNN могла обіцяти індивідуальним донорам, що всі гроші підуть на
благодійність за їхнім вибором? Корпораціям сподобалася ідея, але виникло питання: а) що робити, якщо витрати – особливо призначені для
нарощування потенціалу – не покриватимуться корпоративними пожертвами, і (б) яким чином корпорації скористаються перевагами для їх
репутації, що становить для них основну стратегічну потребу? У відповідь, UWCNN у 1998 році розробив програму під назвою Corporate Cornerstones (Корпоративні основи), яка мала одержати згоду корпорацій на
покриття адміністративних витрат, в той час як United Way в цілому запровадив виразну програму розпізнавання компаній-донорів.
Цей підхід мав значний успіх. Корпоративні пожертви на користь
UWCNN з 1998 року зросли на 132 відсотки, в той самий час як для
United Way у національному масштабі вони знизились на 4 відсотки за
цей же період. Водночас індивідуальні пожертви зросли на 112 відсотків,
через очевидну відсутність супровідних витрат. Більше того, корпоративні пожертви за ці роки перевищили адміністративні витрати, а надлишок був використаний для навчання членів ради директорів,
фандрайзингу, стратегічного планування та управління базами даних.
Іншою додатковою перевагою стало те, що декілька компаній-спонсорів
також вирішили, що вони повинні приймати більш активну участь у діяльності, аби впевнитись, що UWCNN добре працює.
UWCNN також вкладає зусилля у навчання донорів. Організація визнає, що програма Corporate Cornerstones не може тривати вічно.
UWCNN вкладає ресурси у просування переваг для індивідуальних донорів задля розбудови потенціалу та належного фінансування адміністративних видатків.
Джерело: “Giving Donors Control,” Stanford Social Innovation Review,
Spring 2006, p.59. Друкується з дозволу Stanford Social Innovation Review.a

РОБИМО МАРКЕТИНГ
Як ми вже неодноразово говорили, роль маркетингу у неприбутковій
організації – впливати на поведінку. У даному розділі ми почали розглядати, яким чином ця роль виконується (і має виконуватися) у найкращих
неприбуткових організаціях та державних установах. Існує два виміри
a
Stanford Social Innovation Review (Стенфордський огляд соціальних інновацій) – журнал та (з 2010 року)
щотижневий електронний бюлетень. Видається Центром з вивчення філантропії та громадянського суспільства, що діє у системі Стенфордського університету.
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цього – філософський і оперативний. Перший вимір – зосередження маркетингового мислення на діях організації. Другий, більш структурний – яким
чином маркетинг має бути зорганізований, і яким способом маркетинг повинен бути здійснений. Філософська проблема полягає в тому, аби запитати:
чи справді маркетинг є вкрай важливим для успіху, чи насправді є він відносно незначним? В одному кінці спектру будуть організації на кшталт американського American Legacy Foundation, місія якого – усунути паління у
Сполучених Штатах. Якщо організація не впливає на поведінку курців, то
вона неспроможна! З іншого боку, це може бути авангардистська театральна
компанія, яка просто прагне ставити сміливі вистави, або ж фундація, яка
бажає забезпечити стипендії для нужденних студентів, або ж Habitat for Humanity International, яка хоче побудувати будинки для бездомних у всьому
світі.
Останні організації можуть думати, що їм дійсно не потрібно звертати багато уваги на маркетингове мислення, аби бути успішними. Але, звичайно,
їх менеджмент визнає, що задля досягнення успіху вони потребують пожертв або грантів, корпоративної підтримки і, можливо, залучення волонтерів. Це підкреслює тристоронній характер проблеми, з якими
зіштовхуються більшість неприбуткових організацій. Щоб досягти успіху,
вони переважно мають впливати на три клієнтури – на клієнтів/цільові аудиторії, на джерела фінансування (включаючи корпорації), а також на волонтерів – у різних пропорціях. Проблема полягає в тім, що багато
керівників неприбуткових організацій не розглядають останні дві цільові
аудиторії у якості мети для маркетингу. Вони використовують збирачів коштів та менеджерів-волонтерів; останні, можливо, мають деякі маркетингові
ідеї, проте вони зазвичай не називають себе «маркетологами» і не бачать себе
подібними до тих, хто має вплив на потенційних клієнтів/цільові аудиторії.
На жаль, часто ці уявлення поділяються топ-менеджерами, отже, у таких
випадках потенціал для спільних підходів та синергії втрачається.
Більш широкий, більш всеосяжний погляд на маркетинг, який ми захищаємо, полягає в тому, що вплив на поведінку є ендемічним для будь-якої
функції організації, що призначена впливати на людей. Це означає, що генеральний директор повинен добре розумітися на концепціях та інструментарії цієї книги, а маркетингове мислення мусить доводитися до кожного
закапелку організації, включаючи збір коштів та підбір і мотивацію персоналу. Давайте внесемо ясність: ми не пропагуємо, що всі мають називатися
маркетологами – дійсно, використання терміну може встановити реальні перешкоди для частини персоналу: для тих, хто має впливати на робітників, і
для тих, хто повинен впливати на банкірів. Маркетинг не є головним у їх
ролях. Але, якщо вони мають впливати на людей, то генеральний директор
повинен переконатися, що вони думають як маркетологи!
Очевидно, що структурна роль маркетингу буде залежати від того, яким
чином керівництво та правління бачать свою роль, тобто від їх маркетингової
філософії. Якщо маркетинг вбачається відповідальним лише за вплив на клієнтів/цільову аудиторію, це може бути просто силосна яма, у яку вони хо-
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вають власну відповідальність. Проте, якщо філософія менеджменту набагато ширша, то фахівці з маркетингу будуть стояти на вищих сходинках в
організаційній структурі та, принаймні, відігравати консультаційну (або,
можливо, навчальну) роль для підрозділів, що мають тільки незначне або
поверхове відношення до маркетингових проблем.
Ми були б наївні, якщо б не визнавали, що ця, більш широка, проникаюча роль маркетингового мислення, швидше за все, може призводити до
конфліктів при втіленні на структурному рівні. Фахівці з PR та фандрайзери, ймовірно, розглядають себе в іншій якості – вони існують не для використання маркетингових підходів, оскільки володіють власним спеціальним
набором ідей та інструментарію. Цілком ймовірно, вони будуть обурюватися
на зусилля вищого керівництва розробити загальний підхід щодо впливів на
поведінку. У таких випадках, структурне впровадження широкого маркетингового мислення може вимагати певного часу і значної сприйнятливості
топ-менеджменту. У цьому випадку, потрібен внутрішній маркетинг для
маркетингу!
У цьому розділі ми зосередимося на широких проблемах організаційної
стратегії –яким чином насправді складаються плани маркетингу на двох рівнях! По-перше, є загальні виклики, що стоять перед всією організацією, у
тому числі:
l До яких цільових аудиторій ми бажаємо звернутися?
3 Хто потенційні клієнти?
3 Хто потенційні донори?
3 Хто потенційні волонтери?
l Яким чином ми позиціонуємо себе щодо конкурентів, аби стати успішними за цієї аудиторії?
l Які загальні підходи ми застосовуємо через маркетингові ініціативи,
тобто, який вид маркетингу ми бажаємо запровадити?
Крім того, постають виклики, коли хтось планує особливі кампанії. Ці
виклики часто включають того ж роду питання, але також містять низку
мікро-питань, зокрема: на якій поведінці зосередитися, коли і як здійснювати комунікації щодо поведінки, яку ціннісну пропозицію запропонувати
цільовій аудиторії, яким чином здійснити кампанію, та яким способом виміряти успіх.
У наступних частинах ми розглянемо як організаційні аспекти, так і підходи до планування кампанії. У подальших розділах (розділи 4-7), ми розглядаємо деякі ключові компоненти в організації та плануванні кампанії, у
тому числі розуміння цільових аудиторій, проведення маркетингового дослідження, сегментацію ринків, брендинг і позиціонування. Наступна велика частина (розділи 8-14) фокусується більш вузько на маркетинговій
кампанії, включаючи розробку та позиціонування пропозицій цільовим
аудиторіям, управління сприйнятими (і дійсними) витратами для них, комунікації щодо ціннісної пропозиції (особливо за допомогою реклами та PR),
і дає змогу легко виконувати бажані дії (що може включати бездіяльність!).
Наступна частина книги зосереджується більш виразно на маркетинго81
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вих проблемах щодо інших груп – донорів, корпорацій та волонтерів.
Остання частина книги розглядає питання організації цих маркетингових
зусиль, а також вимірювання ефективності як на рівні організації, так і на
рівні кампанії.

ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Ми почнемо розгляд стратегії на загальному організаційному рівні, запитуючи, на які поведінки організація має впливати протягом тривалого часу
(тобто, яка її місія) і яким чином ми маємо організуватися для досягнення
цієї мети? Ми називаємо цю проблему організаційним процесом маркетингового планування (OПМП). OПМП, як зазначено напередбачає діюче підДослідження зовнішнього
середовища

Дослідження організації

Дослідження

Місія,
мета,
цілі

Куль- Сильні,
тура
слабкі
сторони

Цільова
громадськість

Конкуренція

Можливості,
загрози

Визначення маркетингової місії, мети та цілей
Стратегія
Формування загальної
маркетингової стратегії
3 Сегментація
3 Ціль
3 Позиція
3 Маркетинг-мікс

Реалізація

Проектування
організації та
систем

Визначення
конкретних
тактик

Визначення критеріїв оцінки ефективності роботи

Реалізація стратегії

Оцінка ефективності

Рисунок 3-1. Організаційний процес стратегічного
маркетингового планування
82

Частина ІІ
Розділ 3

Стратегічне планування та організація
Стратегічне маркетингове планування

приємство, але яке наново продумує розмірковує, що чого саме воно прагне
досягти. Процес складається з трьох основних компонентів, які зазвичай,
здійснюються у певній послідовності. По-перше, аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, в якому організація має працювати. Це включає потребу зазирнути у середину самої організації – подивитися на її цілі,
завдання, культуру, на сильні та слабкі сторони, що призводить до розуміння її маркетингових проблем. Аналіз також включає розгляд ринкового
середовища (за межами організації), з яким вона має справу, зокрема цільових груп і своїх конкурентів. Довгострокове планування вимагатиме також
аналізу тенденцій у макросередовищі організації, у тому числі соціальних,
політичних, технологічних та економічних чинників.
Наступним етапом OПМП є розробка загальної стратегії, яка буде направляти загальні маркетингові зусилля організації, а також багато її елементів. Є дві частини цього процесу: спочатку встановлення маркетингових
цілей та завдань, а потім конкретизація того, що ми називаємо основною
маркетинговою стратегією. Остання складається з конкретних ринкових
цілей, конкурентного позиціонування, а також ключових елементів маркетинг-міксу. Ця керівна основна стратегія складає робочу основу, в межах
якої різні кампанії будуть розвиватися протягом багатьох років. Ключова
проблема розвитку основної маркетингової стратегії полягає у наступному:
як одночасно задовольнити три головні типи цільової аудиторії – потенційних та чинних клієнтів/цільову аудиторію, спонсорів та волонтерів.
Організаційний маркетинговий план завершується конкретизацією відповідної та ефективної структури, а також системою оцінки та контролю,
введених в дію.
Для простоти будемо вважати, що організація обирає одне загальне доручення, хоча воно може мати численні підходи щодо його реалізації. Наприклад, Campaign to Prevent Teen Pregnancya має «просту» місію, яка втілена в
її назві. Але вона працює, впливаючи безпосередньо на підлітків, та побічно
впливає на засоби масової інформації – кіно і телебачення. У неї є вплив на
батьків, які відіграють важливу роль, а також можливість впливати на потенційних донорів та державні установи. У будь-якому випадку, маркетингові концепції та інструментарій є задіяні. Інші організації мають численні
проблеми. Наприклад, одна з багатьох груп в Academy for Educational Development, а саме Social Marketing and Behaviour Change groupb, має дуже широкий діапазон ініціатив та програм, в яких бере участь, як це показано у
Таблиці 3-1.

a

Campaign to Prevent Teen Pregnancy (повна назва: Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy –
Кампанія запобігання підліткової та незапланованої вагітності) – американська неприбуткова організація,
має партнерські відносини з керівництвом більш як 100 значних ЗМІ. Заснована у 1996 році, штаб-квартира у Вашингтоні, округ Колумбія.
b
Social Marketing and Behaviour Change group (Соціальний маркетинг та зміна поведінки) – дослідницький
центр, один з лідерів вивчення соціального маркетингу у США. Поєднує стратегії комерційного маркетингу, досягнення досліджень поведінки, а також психології, антропології, соціології тощо. Близько 30
років діяв у системі неприбуткової організації Academy for Educational Development, з 2011 року – у складі
організації FHI360. Знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія.
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Таблиця 3-1.
Проекти дослідницького центру Social Marketing and Behaviour Change
group у системі неприбуткової організації Academy for Educational
Development, вересень 2006 року:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

AED: Гана, Проект сталих змін
AED: Охорона здоров’я та працездатність
Афганістан REACHa
Основна підтримка елементарному виживанню дітей (BASICS)
Кращі практики виховання молоді, вільної від паління тютюну
Підвищення обізнаності лікарів та тренерів щодо легкої черепно-мозкової травми
Проект CHANGE
Громадська участь у реформуванні освіти у Центральній Америці
(CERCA)
Розбудова комунікації та соціального маркетингу для покращення
імунізації
Об’єднаний посібник рекомендацій: Ожиріння
Технічна консультативна допомога та послуги у енергетичному секторі
IQC
Посилення поведінкових комунікаційних змін у прикордонних та
транзитних зонах Ботсвани, Лесото, Намібії та Свазіленду
Проект виживання та зміцнення організму дітей у Ефіопії (ESHE)
Від маркетингу до контр-маркетингу: аналіз стратегій для жінок
GreenCOMb
Ініціатива здорової ваги
Проект поліпшення гігієни (HIP)
Програма подолання ВІЛ/СНІД для Гондурасу
Поліпшення репродуктивного здоров’я в Україні
Поліпшення харчування та активної фізичної поведінки літніх людей
з низьким рівнем доходів
LINKAGESc
Довгострокове планування з метою вирішення проблем надмірної ваги
та ожиріння у Сполучених Штатах
Забезпечення безпечної медичної ін’єкції
Медіа-розумна молодьd

a
Програма REACH реалізовувалася спільно з міністерством охорони здоров’я Афганістану і передбачала надання основних медичних послуг для жінок та їх дітей до 5 років у сільській місцевості.
b GreenCOM (Green Computing and Communications – Зелені обчислень та зв’язку) – дослідження «зелених»
питань ІТ-інфраструктури: споживання енергій та тепла, викиди парникових газів, загальна вартість користування тощо.
c LINKAGES – проект (2006-2009 роки), що фінансувався Світовим банком і передбачав розробку та впровадження чотирьох взаємопов’язаних тренінгових програм: консультації із зацікавленими сторонами; мистецтво та наука стратегічних комунікацій; управління політичними ризиками; взаємодія із засобами масової
інформації.
d Медіа-розумна молодь (Media-Smart Youth) – програма позашкільного навчання підлітків віком 11-13 років,
що має на меті розширити для них можливості здійснювати вибір на користь правильного харчування та фізичної активності, з цією метою допомагаючи їм розуміти, яким чином ЗМІ можуть впливати на їхнє життя.
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MIT Небезпеки вживання алкоголюa
Національна система технічної допомоги Коаліції на підтримку імунізації
NetMarkb
Нові голоси, національна програма стипендій
Базова освітня програма, Нікарагуа (BASE ІІ)
Люди, енергія та розвиток IQC
POUZNc
Запобігання діабету ІІ групи (STOPP-T2D)
Сприяння фізичним вправам літніх людей
Програми технічної допомоги: участь спільноти та засобів масової інформації PSN
Охорона здоров’я: повідомлення про небезпеку, профілактика для чоловіків, що мають секс з чоловіками
Секретаріат у справі припинення вживання тютюну Blueprint
Соціальний сектор у інвестиційній політиці: програма обговорення
Вивчення документів тютюнової промисловості від маркетингу до
контр-маркетингу: аналіз стратегії для жінок
Проект громадського схвалення – планування сім’ї
Туберкульоз – проект навчання профілактики
Tween Ініціатива безпеки дорожнього руху
USAID проект розвитку освіти
USAID Контракт технічної допомоги та підтримки (TASC 2) – глобальна охорона здоров’я
Молоді лідери за мир і розвиток

Джерело: веб-сайт Academy for Educational Development www.aed.org/SocialMarketingandBehaviourChange (отримано 26 вересня 2006 року). Друкується з дозволу Academy for Educational Development.

АНАЛІЗ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ
Вирішальним фактором планування є визначення шляху, за яким організація бажає рухатися. Якщо організація є зрілою і добре керованою, їй
варто мати для всієї організації завершений процес стратегічного планування, що «заповнить усі прогалини» в численних комірках Рисунку 3-1. З
іншого боку, правлінню та топ-менеджменту може бути корисно час від часу
переглядати свої прагнення. Це, зазвичай, вписується у три судження:Tween
Traffic Safety Initiative
a

MIT Небезпеки вживання алкоголю (MIT Dangerous Drinking Campaign) – програма створення норм поміркованого вживання алкогольних напоїв та пропаганди таких норм; фінансувалася Массачусетським
технологічним інститутом (MIT).
b NetMark – програма державно-приватного партнерства з метою стійкої профілактики малярії.
c POUZN – програма профілактики діареї шляхом дезінфекції води у місцях її споживання, а також лікування діареї у дітей.
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Місія: Основний намір організації, тобто те, що вона прагне
здійснити.
Завдання: Основні зміни, на яких організація буде наголошувати, на кшталт соціального впливу, ринкової частки, зростання
чи репутації.
Ціль: перенесення завдань на конкретні цільові показники щодо
величини, часу та відповідальності.

Місія
Кожна організація розпочинає з місії. Перефразовуючи Пітера Друкера,
у визначенні місії організації необхідно відповісти на наступні запитання:
Що ми маємо на меті? Хто є нашою цільовою аудиторією? Яку цінність ми
можемо/маємо запропонувати цій цільовій аудиторії? Хоча перше запитання – «Що ми маємо на меті?» – звучить просто, проте насправді це найглибше запитання, яке може поставити організація. Маркетологи будуть
особливо стурбовані центральним значенням поведінкового впливу на основну місію організації. Маркетологи твердять, що більшості неприбуткових
організацій варто визначати їхні наміри як досягнення певного набору поведінки поміж певного набору цільових аудиторій. Це означає, що вони не
повинні бути задоволені, якщо вони не змусили певні події відбутися – або,
як у випадку насильства у родині, НЕ відбутися. Формулювання місії має
підкреслювати не те, що організація робить, а те, що вона бажає аби воно відбулося! Таким чином, безкоштовна їдальня для бідних не повинна визначати
свою мету, вказуючи певний перелік послуг, які вона пропонує; їй необхідно
визначити, які зміни вона має надію побачити. Це можуть бути «ділові
зв’язки», яких не вистачає, аби люди прийшли й отримали задоволення від
спілкування, відчули себе краще. Або це може бути у вигляді «реформи бізнесу», щоб люди спочатку приходили у безкоштовну їдальню, а потім на роботу, краще упорядковували життя чи досягали стабільного побутового
становища. Зрештою, безкоштовні їдальні чи інші неприбуткові організації
повинні вирішити, що для них є місія, аби не заплутувати себе виконанням
інших проміжних цілей та послуг, які вони можуть надавати.
Існує також велика кількість неприбуткових організацій, центральна
місія яких не сфокусована на поведінці. Релігійні організації можуть вирішити, що вони належать до бізнесу (який дає «відчуття добра»), що означає
допомогу людям краще відчувати себе та світ. Або ж вони можуть вирішити,
що вони діють у бізнесі «надії», а це означає, що допомагають людям, у кінцевому підсумку, зазнавати радість та само реалізуватися, як у цьому житті,
так і в іншому. Балетна студія може визначати свою ціль як надання дітям
із незаможних родин шансу на здобуття майстерності у сучасному танці (чи
поспостерігати). Або вона може мати скромнішу місію – просто представити
модерні танці роботи сучасних хореографів. Для обох типів організацій маркетинг є на другому плані – проте кожен має визнати, що без врахування поведінки донорів, волонтерів, «аудиторії» вони не зможуть досягти успіху.
Організації варто прагнути до місії, яка є здійсненною, мотивуючою для
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персоналу та відмінною від інших. Бути здійсненною означає, що організації варто уникати «не здійснимої місії». Організація United Way of America
визначила свою місію, як подвоєння її рівня волонтерської та фінансової підтримки протягом 1990-х років, але зрозуміла, що це нездійсненно. Персонал
і волонтери повинні вірити у здійсненність місії організації, якщо вони надають підтримку. Інституції мають прагнути до висот, але не настільки високих, що б викликати недовіру у громадськості.
Місія також повинна бути мотивуюча. Усі працюючі в організації мають
відчувати, що вони є гідними членами у гідній організації. Безкоштовна
їдальня для нужденних, місія якої містить у собі «зміну життів», швидше
за все, надихатиме до більшої підтримки, аніж та, чия місія – «надання безхатченкам притулку холодними ночами». Місія повинна стати чимось
таким, що збагачує людські життя.
Місія працює краще, якщо вона є самобутньою. Якби всі безкоштовні
їдальні були схожі одна на одну, було б мало підстав пишатися їх окремими
діями. Люди пишаються приналежністю до інституції, яка «робить це поособливому» чи «робить це краще». Безкоштовні їдальні, які залучають знаменитих шеф-кухарів та кельнерів, здебільшого матиме більшу підтримку
та вплив, аніж така, як й інші у занепалому районі. Культивуючи особливу
місію й індивідуальність, організація сильніше виділяється та приваблює
більше лояльних груп членів.
Важливо, аби місія організації не була невиразною та безбарвною. Занадто часто формулювання місії звучать схожими на материнську опіку –
«ми покращимо життя бідних американців» – або ж як необґрунтовані. Організація «The Habitat for Humanity» визначила своєю місією забезпечення
всіх і всюди пристойним житлом. Але ж, оскільки вона визнає, що понад 1,5
млрд. осіб у всьому світі не мають гідного житла, їй необхідно оновити свою
місію на більш особливу, конкретну, із здійсненним наслідком.
Нижче наведені деякі місії, сформульовані значними неприбутковими
організаціями:
u «Місія організації “Матері проти водіння у нетверезому стані”a полягає
у припиненні керування автомобілем у нетверезому стані, підтримці
жертв цього насильницького злочину, а також у запобіганні вживанню алкоголю неповнолітніми». – Mother Against Drunk Driving
(www.madd.com)
u «Американський Червоний Хрест, гуманітарна організація на чолі з
волонтерами, діяльність якої регулюється Статутом Конгресу і Фундаментальними засадами Міжнародного руху Червоного Хреста, надає
допомогу постраждалим від стихійних лих, а також допомагає людям
запобігати, бути готовими та реагувати на надзвичайні ситуації». – The
American Red Cross (www.redcross.org)
a

Mother Against Drunk Driving (Матері проти водіння у нетверезому стані) – неприбуткова організація,
створена у 1980 році Кендіс Лайтнер, 13-річну доньку якої вбив п’яний водій. Штаб-квартира у місті Ірвінг
(штат Техас). У 1985 році К.Лайтнер покинула організацію через незгоду із розширеним тлумаченням її
місії. Низка ініціатив організації, а також практика витрачання коштів викликають неоднозначну реакцію
у американському суспільстві.
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Американська асоціація маркетингу – міжнародна фахова організація
для людей, залучених до практики, вивчення та навчання маркетингу.
Нашими засадничими завданнями є:
3 поліпшення/просування маркетингових компетенцій, практики та
передових ідей;
3 сприяти/бути захисником маркетингу, і просувати його важливість, ефективність та етику;
3 підтримувати/бути одним з основних ресурсів маркетингової інформації, освіти/підготовки та відносин. ” The American Marketing
Association (www.marketingpower.com)
«Місія The YMCA of San Diego Countya спрямована на поліпшення
якості життя людини, з метою допомогти всім людям реалізувати себе
у повному обсязі, як дітям Бога через розвиток духу, розуму і тіла». –
The YMCA of San Diego County (www.ymca.org)
«Сприяти і заохочувати високі етичні відносини між бізнесом та громадськістю». «Американське онкологічне товариство є загальнонаціональною добровільною організацією з охорони здоров’я на основі
громад, діяльність якої спрямована на усунення раку як головної проблеми здоров’я, а також на профілактику раку, збереження життя
людей та зменшення їх страждань від раку, за допомогою досліджень,
освіти, пропаганди і надання послуг». «Міжнародна місія Американського онкологічного товариства концентрується на розбудові фахової
спільноти та на співпраці з фаховими організаціями онкологів в
усьому світі, з метою здійснення загальних стратегічних настанов».
The American Cancer Society (www.cancer.org)
«Міжнародний республіканський інститутb є неприбутковою організацією, яка створена з метою просування свободи і демократії в усьому
світі шляхом розвитку політичних партій, громадянських інституцій,
відкритих виборів, належного управління та верховенства права». –
International Republican Institute (IRI) (www.iri.org)
«Розвиток і зміцнення високих етичних відносин між бізнесом та громадськістю за допомогою добровільного саморегулювання, освіти споживачів і бізнесу, а також досконалого обслуговування». – Better
Business Bureauc (www.bbb.org)

a
The YMCA of San Diego County (Young Men's Christian Association, Асоціація молодих християн округу СанДієго) – неприбуткова організація, створена у 1882 році. Штаб-квартира у місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія).
b International Republican Institute (IRI, Міжнародний республіканський інститут) – неприбуткова організація,
заснована у 1983 році. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Основне фінансування надходить від
Агентства США з міжнародного розвитку, Державного департаменту США та Національного фонду підтримки демократії. Станом на 2008 рік бюджет організації становив $78 млн., персонал – 400 осіб.
c
Better Business Bureau (Комітет кращих практик бізнесу) – неприбуткова організація, заснована у 1912
році, діє у США та Канаді, має у своєму складі 116 автономних регіональних організацій (2009 рік). Штабквартира у Арлінгтоні (штат Віргінія). Впроваджує стандарти діяльності бізнесу, проводить рейтингування
американських компаній. У 2009 році надходження організації становили близько $4,9 млрд.

88

Частина ІІ
Розділ 3

Стратегічне планування та організація
Стратегічне маркетингове планування

Завдання та цілі
Завдання організації – вказувати загальний напрямок, в якому організація буде рухатися задля реалізації своєї місії. Цілі випливають із завдань,
оскільки керують діями, визначаючи, що саме має бути досягнуто, якими
організаційними заходами та у яких проміжках часу. Завдання переважно
є сформульовані словесно, у той час як цілі, в ідеалі, є чисельними.
Для кожного типу інституцій завжди є великий набір потенційних завдань, які відповідають місії організації, і завданням керівництва є – зробити
вибір між ними. Наприклад, завданнями, що представляють інтерес для коледжу, можуть бути: зростання репутації у національному вимірі, вдосконалення викладання у аудиторіях, краще залучення студентів, досягнення
більш високої якості студентів, підвищення ефективності, залучення більшої кількості студентів, поліпшення соціального життя студентів, вдосконалення фізичного устаткування, зниження операційного дефіциту тощо.
Коледжі не можуть успішно досягати всіх цих завдань одночасно, внаслідок
обмеженого бюджету, а також тому, що деякі з них є несумісними (як от підвищення економічної ефективності і вдосконалення викладання у аудиторіях). Отже, у будь-який конкретний рік інституції будуть обирати, на яких
певних завданнях наголошувати, а які ігнорувати або ставитися до них зі
стриманістю. Таким чином, для закладу основні перешкоди можуть змінюватися з року на рік, залежно від сприйняття адміністрацією основних проблем, які заклад має вирішувати саме у цей час.
Ключовою особливістю цілей має бути можливість їх відстеження чинними в організації системами аналізу та управління. І цілям потрібні люди,
«прикріплені» до них. Має бути зрозуміло, хто ж несе відповідальність за
досягнення цілі. Без таких цілей для організації буде неможливо дізнатись,
як вона розвивається, хто має бути нагороджений за успіх, а де потрібні
зміни. Для середньої школи завдання «зростання чисельності учнів» має перетворитися на ціль, наприклад, «восени наступного року зарахування учнів
до класів має зрости на 15 відсотків». Може виникнути низка запитань: Чи
збільшення набору на 15 відсотків є можливим? Які ресурси для цього потрібні? Які заходи мають бути здійснені? Хто буде нести відповідальність і
звітувати? Як ми будемо відстежувати досягнення? На всі ці важливі питання має бути отримана відповідь у процесі прийняття рішення щодо запропонованої цілі.
В залежності від загального ставлення в організації до маркетингу та його
місця, маркетологи можуть або не можуть брати участь у визначенні того чи
іншого завдання або цілі. Проте, коли та чи інша ціль або завдання включають вибір між певними варіантами, і коли ці варіанти залежать від можливостей маркетингових зусиль, то у такому випадку маркетологи мають бути
на коні. Оскільки вони фахівці з впливу на поведінку, оскільки вони працюють, відштовхуючись від менталітету цільової аудиторії, маркетологи можуть допомогти зробити вибір щодо здійсненних поведінкових змін,
розумного розкладу, можливих витрат, належних партнерів задля досягнення успіху тощо. Дозволити не-маркетологам встановлювати такі зав-
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дання та цілі означатиме встановлення значних перешкод для маркетолога.
Участь маркетингу у цьому виборі також допомагає зробити місію організації більш справною. Ми чули від багатьох керівників неприбуткового
сектору, що вони є «керовані місією»; часто це є їх спосіб відрізнити себе від
брутальних маркетологів. Маркетологи не повинні сперечатися з цією позицією – насправді вона зазвичай мотивує людей долучатися до діяльності за
платню нижче ринкової, самим робити пожертви, або ж ставати волонтерами. Їх роль, де це можливо і доцільно, має прив’язувати місію до конкретних моделей поведінки, що мають статися. Завдання маркетолога – аби це
відбувалося.
Філіп Харві та Джеймс Снайдер зазначають, що чітке визначення цілей
є відносно рідкісним явищем у неприбуткових організаціях, внаслідок дії
шести підстав: 1
1. Багато керівників неприбуткового сектору лякаються відповідальності. Зокрема, вони прийшли на цю роботу, оскільки розраховували
на обмежений нагляд.
2. Багато проектів продовжується, навіть якщо вони більше не служать
місії організації, і ніхто не бажає прискіпливо подивитися на виконання цих проектів.
3. Неприбутковий сектор часто здійснює проекти лише тому, що є доступні гроші на їх виконання.
4. Деякі менеджери неприбуткового сектору побоюються, що технічне
управління замінить гуманну турботу.
5. Керівники неприбуткового сектору нерідко ототожнюють надання робочих місць з виконанням чогось гідного.
6. Неприбутковий сектор рідко має програми фінансового звітування,
аби розповідати усім, які у них справи.1

АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Значна кількість студентів, що вивчають управління, відзначили, що
«культура організації»2 в установі може бути найважливішим чинником,
який визначає, що саме організація ставить своєї місією, завданнями і цілями, та що очікується від тих (наприклад, від маркетологів), хто ставить
під сумнів їх досягнення. Петерс і Вотерман підкреслюють центральний внесок культури в досягнення «найбільш успішної» організації:
«В усіх без винятку випадках, перевага та послідовність культури виявилися істотними якостями неперевершених компаній. Крім того, чим
сильніша культура та більше вона спрямована на ринок, тим менше
потрібні настанови керівництва, плани організації або детальні процедури і правила. У цих компаніях люди знають, що вони мають робити
у більшості ситуацій, оскільки декілька основоположних цінностей є
цілковито зрозумілі».3
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Успіхи таких організацій, як Ben and Jerry’s,a Coca-Cola, Ritz-Carltonb і
Domino’s Pizzac відображають вплив чіткої, орієнтованої на цільову аудиторію та всеохоплюючої культури. Культура у багатьох неприбуткових організаціях встановлюється харизматичними лідерами, які в установі дуже
багато роблять на власний розсуд. Це включає Boys&Girls Clubs of America
під проводом Ріка Гоінгса, Girl Scouts під проводом Френсіс Хессельбейн, і
Метрополітен-музей з Томасом Ховінгом.4 І багато культур змінилося, коли
з’явився новий генеральний директор.
Розглянемо випадок з Metropolitan Opera.d Існує думка, що ця поважна
установа в останні роки слабшала під керівництвом Джозефа Вольпе. Натомість новий генеральний менеджер Пітер Гельб (який був призначений восени 2006 року), прийнявши посаду, одразу ж запропонував низку
нововведень. До прийняття у Met, Гельб протягом багатьох років працював
на Sonye в якості продюсера кіно та телебачення, а також для Creative Artists
Management,f як агент з пошуку таланів. Незабаром після свого прибуття,
він оголосив плани екранізації шести опер для демонстрування у кінотеатрах, запропонував 100 відео вистав для Інтернету, запросив кінорежисерів
для постановки опер, а також запропонував трансляції чотирьох вистав на
тиждень по системі сателітного радіоg Sirius.h 5 Першою постановкою Гельба
була опера «Мадам Баттерфляй», режисером якої став Ентоні Мінгелла,
режисер фільмів «Англійський пацієнт» і «Незатишна ферма». Гельб зробив, аби вистава транслювалася по сателітному радіо, на екранах на площі
за оперним театром, а також на Таймс-Сквер.i
Це вам не «Старий Met»!
Звичайно, небезпечно дозволяти одній людині домінувати в організації,
оскільки, якщо харизматичний лідер потрапляє у немилість, організація
a Ben and Jerry’s (Бен та Джері) – торгова марка морозива, мороженого йогурту, сорбенту тощо, які виробляються
компаніює Ben & Jerry’s Homemade Holdings, Inc., зі штаб-квартирою у Саут-Берлінгтоні (штат Вермонт). Компанія заснована у 1978 році двома колишніми хіпі, Беном Коеном та Джері Грінфілдом. У 2000 році компанію
придбала транснаціональна корпорація «Unilever».
b Ritz-Carlton (Ріц-Карлтон) – міжнародна мережа готелів класу «люкс». Власність Ritz-Carlton Hotel Company,
яка є дочірньою компанією найбільшого у світі готельного холдінгу Marriott International. Мережа станом на 2011
рік налічувала 77 готелів у 25 країнах світу; чисельність персоналу – 38 тис. осіб. До 2016 року заплановане відкриття ще 36 готелів.
c Domino's Pizza (буквально: піца з доміно) – міжнародна мережа ресторанів фастфуд, за кількістю піцерій друга
у світі. Заснована у 1960 році двома братами, які для цього позичили $500. Штаб-квартира у Енн-Арбор (штат
Мічиган). Станом на 2007 рік налічувала близько 8500 корпоративних та уповноважених філій у 55 країнах, мала
понад 145 000 працівників та чистий прибуток $1,462 млрд.
d Metropolitan Opera (Метрополітан-опера; скорочено англійською – Met) – музичний театр у Лінкольн-центрі
у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Заснований у 1880 році, на кошти акціонерного товариства «Метрополітенопера хаус компані». Отримує пожертви приватних осіб та компаній. Є однією з провідних оперних сцен світу.
e Sony (Sony Corporation, Соні) – транснаціональна корпорація, створена у 1946 році. Входить до складу холдингу
Sony Group. Займається випуском електроніки, ігрових консолей та іншої високотехнологічної продукції. Штабкартира у Токіо, Японія. Станом на 2011 рік - 167 900 працюючих, виторг - $86,6 млрд., чисті збитки – близько
$3,0 млрд.
f Creative Artists Management (Креативна дирекція митців) – транснаціональна агенція, що представляє нових
«зірок» шоу-бізнесу та спорту. Заснована у 1975 році, штаб-квартира у Лос-Анжелес (штат Каліфорнія). Має репутацію провідної у світі установи для представлення таланів.
g Сателітне (супутникове) радіо (Satellite Radio) – цифрове радіо, яке здійснює трансляцію за допомогою супутника
зв’язку. Охоплює великі географічні простори, забезпечує високу якість звуку та надає численні додаткові послуги.
h Sirius (Sirius XM Radio) – американська компанія (холдинг), що надає послуги сателітного радіо; трансляція
охоплює всю континентальну частину США, Канаду, північну частину Мексики. Заснована у 1990 році, штабквартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Доходи у 2011 році – $3,015 млрд., чистий прибуток $427 млн.
i Таймс-Сквер ( Times Square) — площа у центральній частині Манхеттену; одне з найбільш популярних та
відвідуваних місць у Нью-Йорку.
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може зазнати періоди значних потрясінь. Саме це трапилося у випадку National Association for the Advancement of Colored Peoplea після відходу Бена
Чавіса у 1994 році, і United Way після відходу Вільяма Арамоні у 1992 році.
Суперечність культур
Багато організацій у неприбутковому секторі засвідчують прояви значних, можливо, притаманних їм суперечностей культур. Як мінімум, ці суперечності можуть серйозно перешкоджати спроможності маркетологів
неприбуткової сфери ефективно діяти на ринку, а у гіршому випадку загрожують розірвати організацію внаслідок внутрішніх суперечностей. Часто ця
проблема виникає у процесі нормального зростання. Значна кількість неприбуткових програм та установ були започатковані особами або спеціально утвореними групами, які прагнули робити щось позитивне, під кутом зору
суспільного добробуту. Серед прикладів: лікарні подібні до Mayo Clinic,b антинаркотична кампанія в епоху Рейгана “Just Say No”,c а також багато організацій з профілактики ВІЧ/СНІД та раку молочної залози.
На ранніх етапах життя у більшості таких організацій здебільшого переважає те, що можна назвати культурою соціального служіння. Медичні
організації приймають цю точку зору і вбачають свою місію у максимізації
деяких аспектів стану здоров’я суспільства шляхом «поліпшення здоров’я»,
аніж «ефективного існування». Організація готова не помічати марнотратство та неправильне керівництво у короткостроковій перспективі, доки її зусилля приносять користь.
Топ-менеджери і більшість (якщо не всі) штатних працівників набираються з базових секторів сфери охорони здоров’я, таких як медицина, соціальна робота чи громадське здоров’я. Вони вбачають себе фахівцями із
суворими етичними кодексами і відчувають, що мусять робити усе можливе
в межах наявного часу та матеріальних ресурсів. Дух товариськості пронизує організацію почасти тому, що вона невеличка, а її члени пройшли однакову підготовку та поділяють однакові цілі, й у них є прагнення «здійснити
реальний вплив». У багатьох відношеннях, організація та участь у ній закінчується тими людьми, які там задіяні.
Культура соціального служіння ідеально підходить для таких організацій, які працюють перші роки. Часто їм не вистачає ресурсів, і працівники
мусять терпіти низьку платню, недостатнє обладнання, обмежену допомогу
співробітників, тощо. Без усвідомлення великого значення соціального слуa National Association for the Advancement of Colored People (Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення) – неприбуткова організація, утворена у 1909 році з метою захисту громадянських прав
осіб афро-американського походження. Штаб-квартира у Балтіморі (штат Мериленд). Станом на 2010 рік
налічувала близько 300 тисяч членів та мала бюджет $27,6 млн.
b Mayo Clinic (Клініка Мейо) – неприбуткова організація, що спеціалізуються на наданні медичних послуг
для важкохворих, а також проведить відповідні медичні дослідження. Заснована у 1889 році, штаб-квартира
у місті Рочестер (штат Міннесота). Щороку надає послуги понад 1 млн. хворих з США та близько 150 країн
світу. Станом на 2009 рік організація являла собою інтегровану практику 3700 лікарів та вчених, а разом з
медсестрами, студентами та суміжними фахівцями – понад 56 000 осіб. Надходження у 2007 році - $6,9 млрд.
c “Just Say No” («Просто скажи ні») – рекламна кампанія, частина американської «війни з наркотиками»
1980-х – початку 1990-х років. Автором назви була дружина Президента США Рональда Рейгана перша леді
Ненсі Рейган.
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жіння такі прикрощі можуть «вбити». Усвідомлення будує тісний дух товариськості в організації і допомагає членам захистити себе від критиканів та
фаталістів.
Культура соціального служіння може виживати протягом років за двох
причин. По-перше, організація робить те, чого громадськість дійсно потребує, у часі, коли існує великий відкладений попит та мала конкуренція. Багато марнотратних і невірних підходів толеруються, оскільки є дуже вагома
справа. Культура здебільшого схильна погодитися з деякими «добросердними» зусиллями доти, доки вони мають соціальний вплив. По-друге, організації значною мірою вільні «робити свою справу» через відсутність
зовнішнього нагляду. Підтримка надходить переважно від декількох осіб
або невеликими грантами, причому часто додається водіння за носа. Відсутність конкуренції посилює відчуття свободи далі займатися тим, що члени
організації особисто вважають правильним курсом діяльності.
Маркетологів та інших керівників часто залучають зі світу бізнесу, оскільки такі організації зростають і постають виклики. Це може породжувати
інші проблеми, оскільки вони є носіями корпоративної культури. Ця культура істотно відрізняється від культури соціального служіння, й по мірі того,
як неприбуткова організація серйозно налаштовується на маркетингову орієнтацію, важкі зіткнення культур є неминучими. Багато такого роду конфліктів описані у дослідженні Андреасена, Гудштейна та Вільсона,
згаданому у Розділі 1.6 У корпоративній культурі конкуренти не розглядаються у якості милостивих, а також спільників у загальній справі. Від співробітників очікують надання результатів, а не пестять їх доти, доки «вони
мають гарні наміри». Стратегічне мислення заміняє неузгоджені програми,
ресурси ретельно заощаджуються, а неефективні проекти, які можуть становити особисті вотчини корпоративних співробітників, регулярно ставляться під сумнів. Короткострокові тактичні дії стають рівними за
важливістю з довгостроковими програмами, а також – організація розглядається як засіб досягнення цілей, а не самоціль.
Коли неприбуткові організації залучають людей із такою культурою у
своє середовище, ознаки конфлікту культур швидко з’являються у витончених і не дуже витончених формах. Маркетологи бувають “шоковані” ступенем безгосподарності в організації та кількістю підозрілих улюблених
проектів, у яких відсутні чіткі цілі. Постають питання щодо витрат, а також
щодо “придатності” тактичних дій у плані загальної стратегії. Одночасно з
цим, фахівці-засновники у рівній мірі «приголомшені» позірною відсутністю у маркетологів прихильності до «справжніх цілей» організації. Фахівців з підозрою ставляться до корпоративної культури, і вони розглядають
кожну дію маркетологів на доцільність, наявність ознак неетичності та маніпулятивного поводження, якому, як вони впевнені, сприяє ця чужа культура. Залучений новий маркетолог, у свою чергу, вважає цих фахівців
такими, що заховали «свої голови у пісок», не визнаючи реалій сучасного
ринку. Маркетолог, по суті, сприймає довгострокову місію організації, але
не розуміє, чому фахівці не усвідомлюють: організація має стати більш ефек-
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тивною і краще використовувати свої ресурси у короткостроковій перспективі, оскільки без цього не буде довгострокової перспективи.
Найсерйознішим наслідком конфлікту культур є те, що організація стає
шизофренічною. Люди не впевнені, в якому напрямку вона діє. Кепські почуття і недовіра розвиваються між колегами, які лояльні до різних цінностей. Організація коливається між «даємо дорогу» маркетологам на деякий
час, а потім «повертаємося до основ».
У приватному секторі конфлікт культур зазвичай має несталий характер.
Акціонери зрештою повстануть і примусять прийняти певне рішення, або ж
компанія просто не відбудеться, тож вона залишить бізнес чи буде поглинена
іншою. Навпаки, у неприбутковому секторі цей конфліктний період може
бути тривалим (можливо, аж до нескінченності). Наприклад, суть у тому, що
без тверезої ради директорів, без втручання зовнішніх спонсорів, та за відсутності чітких конкурентів ,часто не очевидно, як рухатися у ринковому
вакуумі. Все це може статися й у приватному секторі.
Частина проблеми полягає в тому, що топ-менеджери неприбуткових організацій часто є складовою конфлікту. Вони не визнають або не бачать його
наслідків для організації, як також і для тих, співпрацює з нею. Першим
кроком для вирішення будь-якої проблеми є визначення її симптомів та їх
усвідомлення. Наступним кроком є власне вирішення проблеми, що є не
таким простим завданням. Деякі пропозиції щодо цього:
1. Ключові члени організації мають навчитися розпізнавати симптоми, і
далі визнати, що конфлікт культур дійсно присутній в організації, а
його наслідки послаблюють її у персональному та фаховому відношенні.
2. Для початку вирішення конфлікту має бути визначений конкретний
строк, з розумінням того, що повне вирішення можливо а) потребуватиме тривалий час на здійснення, та б) призведе до відставок.
3. Початкове обговорення має ґрунтуватися на припущенні, що за умови
домінування однієї культури, яка вимагає від свого конкурента пристосовуватися до цього домінування, організація приречена на провальний кінець або ж, у кращому випадку, на продовження чвар і
взагалі неприємне робоче середовище.
4. Оскільки всі сторони знаходяться занадто близько (в розумінні сприйняття, а також емоційно) до кризи, врегулювання може бути досягнуто
лише під керівництвом зовнішнього каталізатора, чутливого до проблем та достатньо вмілого, аби допомогти учасникам сміливо зустріти
та вирішити їх.
5. Рішення є найбільш ймовірним, якщо всі ключові члени організації
будуть залучені, аби сформулювати для себе та інших: а) як вони гадають, що має бути основною місією організації; б) що вони вважають
найкращим засобом досягнення цієї місії; в) що, на їх думку, є невідповідними засобами для використання в організації (з міркувань
етики чи ефективності); і, найголовніше, г) чого вони особисто бажають досягти за допомогою їх участі в організації.
6. Як тільки ці бажання та надії «викладені на стіл», має бути проведено
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взаємне з’ясування (з мінімальною участю керівництва): яким чином
учасники та організація можуть максимізувати свої цілі. У процесі
з’ясування, неминуче, відбудеться підвищення симпатії до чужих
мрій та сподівань, а також відкрите обговорення того, хто має йти на
компроміс або подати у відставку, якщо організація бажає вижити і
розвиватися. Окрім того, учасники переконаються: якщо остання ціль
не буде досягнута, індивідуальні мрії навряд чи справдяться.
7. Кінцевим результатом цього процесу буде вирішення конфлікту культур, а також внаслідок розгляду цінностей учасників особисті та робочі
відносини між ними стануть більш чуйними та продуктивними.

SWOT – АНАЛІЗ
Наступним важливим кроком в OПМП є класичний інструмент планування, запозичений з приватного сектору – SWOT-аналіз. SWOT означає
Сильні, Слабкі сторони, Можливості та Загрози. У сукупності вони визначають, з яким зовнішнім середовищем (у позитивному та негативному аспектах) має справу організація, і яким чином вона відповідає на його виклики.
Це відправна точка для планування у масштабі організації та окремих кампаній.
Аналіз внутрішніх сильних та слабких сторін організації
Холоднокровний огляд сильних та слабких сторін організації (особливо,
які впливають на маркетингові програми) має вирішальне значення для
ефективної стратегії розвитку. Зрозуміло, що організація не може мріяти
про великі можливості, якщо вона не має (і навряд чи зможе розвинути) необхідні здатності. З іншого боку, можливість може бути ідеальною, якщо
вона добре поєднується з основною компетенцією організації.
Слабкі сторони бувають двох видів. По-перше, є слабі сторони як наслідок
екологічних або організаційних обмежень на те, що закладу дозволено робити. Наприклад, бізнес-школа Макдоноa Джорджтаунського університетуb
може вбачати головну можливість у здійсненні значних досліджень з питань
конфіденційності в Інтернеті. Однак, основна програма якісних досліджень
зажадає штатних працівників – докторантів, які виконуватимуть більшу
частину роботи, будуть плодити документи та, ймовірно, допомагати у підготовці зустрічей з підприємцями. Але ж бізнес-школа Джорджстаунського
університету не надає звання доктора філософії (Ph.D.) з бізнесу.
Багато неприбуткових організацій мають нав’язані ззовні обмеження. Як
зазначалося у Розділі 1, державна податкова служба США встановлює безa

Бізнес-школа Макдоно (McDonough School of Business, MSB) – бізнес-школа у структурі Джорджтаунського
університету. Заснована у 1957 році, розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Надає ступінь бакалавра з
ділового адміністрування. Станом на 2011 рік навчалося близько 1400 студентів та 1000 аспірантів.
b Джорджтаунський університет (Georgetown University) – приватний католицький єзуїтський університет,
найстаріший католицький вищий навчальний заклад у США. Заснований у 1789 році, розташований у Вашингтоні, округ Колумбія (у районі Джорджтаун, який до 1871 року мав статус окремого міста). Навчається
близько 22000 студентів та аспірантів, працює понад 2000 викладачів.
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умовні обмеження на доходи, які неприбуткові організації можуть генерувати від непрофільної діяльності. Так само донори можуть встановлювати
обмеження на поводження з їхніми грошима. Лікарі можуть ефективно обмежувати те, що лікарня здатна робити у сфері профілактики та збереження
здоров’я. А уряди країн, що розвиваються, можуть визначати, що недержавні громадські організації не можуть дублювати діяльність державного
сектору, а також – їх тактика не може ображати місцеву або національну
культуру (наприклад, реклама на телебаченні).
Інший вид слабких сторін легше піддається виправленню. Цe аспекти організаційної структури, стратегії і тактики, які просто є не дуже вдалими.
Не дивно, що багато керівників часто сліпі до таких недоліків (що також стосується приватного сектору). З цієї причини важливо, що менеджмент час
від часу потребує зовнішнього аудиту організації в цілому, включно з маркетинговими функціями. Ретельний аудит зазвичай охоплює зовнішнє і
внутрішнє середовище.7
Аналіз зовнішніх загроз і можливостей
Маркетолог діє у зовнішньому середовищі, яке постійно змінюється.
Внутрішнє середовище вказує планувальнику, що є бажаним, і що припустимим. Зовнішній ринок вказує маркетологу, що саме є можливим. Зовнішнє середовище складається з трьох компонентів:
1. Суспільне середовище, включаючи групи та організації, які заінтересовані у діяльності даної організації. Суспільне середовище складається з місцевої громадськості, громадських активістів, населення у
цілому, публічних засобів масової інформації, а також регулюючих
органів, чиї дії можуть впливати на добробут даної організації.
2. Конкурентне середовище складається з груп і організацій, які змагаються за увагу та лояльність аудиторії даної організації. Конкурентне
середовище включає в себе бажання конкурентів, характерні риси конкурентів, різновиди конкурентів, а також підприємства конкурентів.
3. Макросередовище складається з великомасштабних основних сил, які
визначають можливості та становлять загрозу для даної організації.
Основні сили макросередовища, які мають враховуватися – це демографічні, економічні, технологічні, політичні та громадські сили. Вказані сили значною мірою представляють собою «фактор, що не
піддається регулюванню», та впливають на майбутнє становище організації, до якого організація повинна адаптуватися.
Розглянемо по черзі кожен з цих компонентів зовнішнього середовища.
Суспільне середовище
Всі організації мають громадськість або територіальні округи, на які вони
повинні звертати увагу. У приватному секторі це включає – цільові аудиторії, постачальників, регулюючі органи, біржових аналітиків, співробітників
тощо. Неприбутковий світ нічим не відрізняється. Розглянемо на прикладі
Американського онкологічного товариства. Рисунок 3-2 показує 16 основних
суспільних груп, з якими така організація може мати справу, і на чиї по96
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треби вона має зважати на певному рівні. Важливість різних суспільних груп
відрізняється від їх балансу у приватному секторі. У корпоративному світі
забезпечення переважного значення цільової аудиторії є найбільш важливим завданням для більшості компаній. Якщо цільова аудиторія задоволена
і готова будувати довгострокові відносини з корпорацією, тоді на фондовому
ринку люди будуть задоволені, регулятори, швидше за все, залишатимуться
байдужими, працівники будуть мати робочі місця, а компанія може собою
пишатися тощо. Фінансові результати, які забезпечує цільова аудиторія, є
основним контрольним показником.
У неприбутковому світі, як ми вже зазначали, є три суспільні групи, що
виступають важливим джерелом ресурсів – цільові аудиторії/клієнти, донори та волонтери. Відносне значення кожної з трьох груп буде змінюватися.
Неприбуткові організації, чия місія полягає у підтримці нужденних осіб,
першочергову увагу приділяють донорам. Неприбуткові організації, що пропонують товари і послуги, мусять зосереджувати увагу на двох групах, а
саме – на цільових аудиторіях та на донорах, оскільки цільові аудиторії
рідко забезпечують необхідні доходи. Деяким неприбутковим організаціям
(на зразок Habitat for Humanity International) доцільно зосереджувати увагу
на донорах та волонтерах. Деякі (як ААRP) будуть потребувати підтримки
усіх трьох груп.
Критичні наслідки цієї відмінності між сферами полягають у тому, що
неприбутковим організаціям доводиться балансувати, аби задовольнити потреби більш ніж однієї суспільної групи. У деяких випадках (або навіть протягом певного періоду часу) їм, можливо, буде потрібно надати більшу
перевагу потребам однієї ключової аудиторії, аніж іншій. У певних випадках
вони можуть надавати пріоритет цільовій аудиторії або донорам. Іноді, задовольняючи потреби однієї групи, вони можуть ігнорувати або навіть применшувати важливість потреб іншої групи. Відвідувачам музею, можливо,
доведеться зачекати, якщо музей займається розважанням донорів. Агенції,
що приймає кров від волонтерів, можливо, доведеться працювати додаткові
години та у менш безпечних районах, якщо її мета полягає у задоволенні потреб мешканців, які бажають здавати кров у зручних місцях і у зручний для
них час.
Акцент на декількох суспільних групах не означає, що іншими суспільним групами (такими, що вказані на Рисунку 3-2) можна знехтувати. Регулятори будуть спостерігати, чи пожертви використовуються за
призначенням. Широка громадськість бажатиме, аби організація дотримувалася високих етичних стандартів і задовольняла суспільні потреби у широкому розумінні. ЗМІ прагнутимуть щирості, коли вони готуватимуть свої
репортажі. Внутрішній суспільній групі – співробітникам – необхідно розуміти, чим установа керується, і яка власне їхня роль. Партнери мають розуміти свою роль і отримувати зворотний зв’язок, стосовно загальновизнаних
цінностей. Деякі з цих відносин включають вагому участь маркетингу. Інші
забезпечують користь від уваги цільової аудиторії, що підкреслюється у цій
книзі.
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Рисунок 3-2. Американське онкологічне товариство і його суспільні групи
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Конкурентне середовище
Як зазначалося у Розділі 1, усе більш значущою характеристикою ринку
неприбуткових організацій у ХХІ сторіччі є рівень конкуренції. На жаль, багато неприбуткових організацій досі заперечують існування конкуренції як
такої, вважаючи це характеристикою ринків лише приватного сектору.
Однак, як ми відзначаємо у цій книзі, конкуренція є реальністю на двох рівнях. Це конкуренція між організаціями за ресурси, цільові аудиторії та волонтерів. Цей вид конкуренції є найбільш значущим для маркетингового
планування в організації, але також важливо визнати, що існує конкуренція, яку можна назвати конкуренцією «на поведінковому рівні». Це особливо важливо для планування маркетингових кампаній.
Конкуренція на рівні організацій
Лікарні до 1980-х років не бажали думати про інші лікарні як про конкурентів, музеї були схильні ігнорувати інші музеї, а Червоний Хрест вбачав
інші банки крові як такі, що прагнуть до тієї ж загальної громадськості мети.
Вони вважали за краще думати стосовно своїх сестринських організацій, що
ті просто допомагають у наданні соціальних послуг, а не конкурують. Проте
реальна конкуренція зайшла до їхньої хати, коли одна лікарня почала залучати лікарів і пацієнтів з інших лікарень, коли банки крові втрачали донорів, або ж Асоціація молодих християн забажала, аби її члени приєднались
до клубів з бадмінтону та місцевих гімназій.
З іншого боку, існують також неприбуткові організації, що визнають наявність потенційних конкурентів, проте, здається, думають, що конкуренція
– це «не гарно». Вони вважають: оскільки усі неприбуткові організації у певному сенсі намагаються домогтися тих самих соціальних цілей, будь-яка
увага до конкуренції буде відволікати сили від того, що саме кожен учасник
дійсно має робити. Іноді маркетологи неприбуткової організації отримують
гірке розчарування, коли суперник не дотримується «чесної гри». Однією з
основних проблем Американського онкологічного товариства у 1990-х роках
був так званий «двійник» стосовно збору коштів з метою подолання раку,
який використовував подібні назви і збирав гроші, які донори призначали
для Американського онкологічного товариства.
Звичайно, існує багато проблем, в яких неприбуткова організація визначає, що вона протистоїть не лише конкретним організаціям, але іноді й усій
галузі. Це, безумовно, стосується анти тютюнових організацій та кампаній.
У ХХІ столітті харчова промисловість усе більше опиняється під загрозою
нападок у зв’язку із зростаючим рівнем ожиріння. Іноді буває ефективним,
якщо організація може провести кампанію безпосередньо на такому суперництві.
Багато досвідчених неприбуткових організацій визнають, що конкуренція може не шкодити продуктивності їхніх маркетологів, а допомагати двома
важливими способами. По-перше, це наявність двох конкурентів на ринку,
які голосно вимагають уваги, витрачають два рекламні бюджети, розпоряджаються увагою цільової аудиторії та зацікавлюють засоби масової інфор-
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мації, що у підсумку може стимулювати збільшення розміру всього ринку.
Таким чином, цілком можливою є ситуація, коли в умовах сильнішої конкуренції, організація може зменшити свою ринкову частку, але оскільки
весь ринок зростатиме більше, ніж скорочуватиметься ринкова частка, загальний вплив організації на цільову аудиторію, донорів та волонтерів буде
посилюватися.
Другий спосіб, в який конкуренція може принести користь неприбутковій організації – вона здатна заточити конкурентні навички бойової готовності маркетологів. Це серйозна небезпека у неприбутковій сфері, якщо
маркетологи стануть ситими і вдоволеними, спостерігаючи зростання доходів, збільшення пожертв, переповнені лави волонтерів, та вдаючи, що конкуренції немає. Існує незрівнянний ефект від нової конкурентної активності,
що завдає самовдоволеним менеджерам необхідний удар по голові. Аби успішно конкурувати, вони мають заново обміркувати, як їх організація позиціонує себе. Вони повинні більш ретельно поглянути на свою цільову
аудиторію, аби побачити кращі шляхи задоволення її потреб і бажань. Вони
повинні розглянути можливість зміни пропозиції, ціни, стимулів для волонтерів, партнерства і реклами. Ця переоцінка та триваюча пильна увага до
маркетингових деталей можуть тільки допомогти ефективній роботі маркетолога.
Маркетологи неприбуткової організації мають розуміти, хто саме є їх конкурентами і які сильні та слабкі сторони у кожного з них. Інформацію щодо
конкурентів можна отримати з таких джерел, що описані у таблиці 3-2.
Значна частина цієї інформації на даний час доступна в Інтернеті або у синдикативних дослідженнях.
Конкуренція на поведінковому рівні
Кампанії фокусуються на спонуканні людей робити певні дії – або ж, у
деяких випадках, на спонукання припинити їх виконання. Це означає, що
альтернативна поведінка або підтримання статус-кво (наприклад, не надання пожертв або відсутність волонтерів) – важливі прояви конкуренції,
які необхідно вирішувати. На поведінковому рівні маркетолог у процесі обслуговування цільового ринку може зіштовхнутися з 4-ма основними видами конкуренції:
1. Конкурентні бажання – додаткові невідкладні бажання, які цільова
аудиторія (спонсори, споживачі або волонтери), можливо, прагне задовольнити.
2. Загальні конкуренти – інші основні способи, за допомогою яких цільова аудиторія може задовольняти особливе бажання.
3. Конкурентні види послуг – інші види послуг, що можуть задовольнити особливе бажання цільової аудиторії.
4. Заходи-конкуренти – інші заходи, що пропонують подібні послуги
для задоволення особливого бажання цільової аудиторії.
Розглянемо ці чотири типи конкуренції на прикладі театру Августа Уїл-
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Таблиця 3-2.
Джерела розвідки інформації щодо конкурентів
З джерел конкурентів

Від зовнішніх спостерігачів

Річні звіти

Постачальники

Інформаційні бюлетені

Торгові асоціації

Документи з планування

Інші конкуренти

Маркетингові брошури

Газетні статі

Реклама

Журнальні статті
Аналітика ринку цінних паперів
(Moody’sa, D&Bb)
Протоколи судових засідань
Канали розподілу
Рекламні агенції
Фінансові установи
Колишні співробітники конкурентів

Виступи і публічні заяви

Звіти до регуляторних агентств
Оголошення
Від своєї організації

Від клієнтів конкурента

Контакти з клієнтами
Відділ кадрів

Ринкові дослідження
Інтерв’ю

Економічні та маркетингові дослідження Фокус-групи
Огляди

сонаc у Нью-Йорку, що зіштовхнувся з ними восени 2006 року. Театр пропонував мюзикл «Jersey Boys»d про Френкі Валліe та «Four Seasons».f Розглянемо молоду жінку-фахівця у Нью-Йорку, яка вирішує: чим їй зайнятись у
цей конкретний вечір. Припустимо, що її вибір визначався так, як показано
на Рисунку 3-3. Вона розуміє, що має декілька бажань, які вона може задовольнити – завершити проект по роботі, зайнятися фізичними вправами, виконати домашні господарські обов’язки, або ж розважитися. Як тільки вона
a

Moody’s (повністю назва: Moody’s Investors Service, Мудіс), міжнародна рейтингова агенція, що надає рейтинги
стійкості фінансовим установам, здійснює дослідження та аналізує ризики; дочірня компанія Moody’s Corporation. Заснована у 1900 році Джоном Муді, штаб-квартира у Бостоні (штат Массачусетс). Станом на 2010 рік у
агенції працювали 4500 експертів із 26 країн світу, оборот становив близько $2 млрд.
b D&B (повністю назва: Dun & Bradstreet, Дан енд Бредстріт) – американська компанія, яка збирає та аналізує
ділову інформацію стосовно компаній, з метою використання у процесі прийняття рішень щодо надання кредитів та розвитку ділових відносин. Заснована у 1841 році, штаб-квартира у Шорт-Хіллс (штат Нью-Джерсі).
Станом на 2009 рік володіла базою даних на 204 млн. компаній у всьому світі, штат співробітників налічував
близько 5000 осіб, оборот – $1,69 млрд
c August Wilson Тheateг (Театр Августа Уїлсона) – театр в районі Бродвею, у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Заснований у 1925 році як Театр Гільдії (Theatre Guild), у 2005 році перейменований на честь афроамериканського
драматурга Августа Уїлсона (роки життя: 1945-2005).
d Jersey Boys (Хлопці з Джерсі) – мюзикл у документальному музичному стилі, що включає раніше виконувані
популярні твори Френкі Валлі, Томмі Де Віто та інших виконавців з рок-н-рол групи «Four Seasons». Музика
Боба Гаудіо, слова Боба Кру. Прем’єра відбулася у 2005 році на Бродвеї, з того часу з успіхом виконується у різних
містах США, Великобританії, Австралії.
e Frankie Vаllі (Френкі Валлі, ім’я від народження: Francis Stephen Castelluccio) – популярний американський
співак (народився 1934 року), у жанрі рок та поп-музики.
f «Four Seasons» («Чотири сезони») – американська рок і поп-група, утворена у 1960 році, походить з міста Бельвіль
(штат Нью-Джерсі); продовжує діяти далі. У 1960-х роках вважалася найбільш популярною у світі, до появи The
Beatles. Одна з найбільш успішних за всі часи, продала у США та інших країнах понад 175 млн. копій своїх творів.
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визначить, що бажання, яке вона хоче задовольнити – це бажання розважатись, вона має розглянути різноманітні варіанти, що пропонують загальні
конкуренти, включаючи перегляд телевізора вдома, відвідання кінотеатру
чи перегляд живої вистави. Обираючи такий вид розваги, як жива вистава,
вона розглядає різноманітні її форми – концерт симфонічного оркестру, шоу
у нічному клубі, рок-концерт чи мюзикл на Бродвеї. Врешті решт, зупинивши свій вибір на мюзиклі, вона повинна обрати одну із пропозицій – «Jersey Boys» у театрі Августа Уїлсона, «Monty Python ‘s Spamalot»a у Шуберта,b
або ж «Мамма Міа!»c у Winter Garden.d
Якщо театр Августа Уїлсона переживає часи низьких показників продажу, причини могли бути у поганій стратегії маркетингової кампанії на
будь-якому або на всіх чотирьох рівнях конкуренції. Також Театр Августа
Уїлсона міг мати бідний репертуар і, таким чином, програє іншим заходамконкурентам. Або ж музика може бути надзвичайною, але чимало спожиРисунок 3-3. Типи конкуренції на прикладі Театру
Яке бажання
я прагну задовольнити?

Як я бажаю
розважитися?

На який саме
вид живої
вистави я
бажаю піти?

Робота
Фізичні
вправи
Домашні
обов’язки

Телевізор
вдома
Кінотеатр

Симфонічний
концерт
Нічний клуб
Рок-концерт
Бродвейський мюзикл

Розваги
l
l
l

Конкурентні
бажання

Жива
вистава
l
l
l

l
l
l

Загальна конкуренція

Конкурентні
види послуг

На який мюзикл я бажаю
піти?

Jersey Boys
Monty
Pethon’s Spamalot
Mamma Mia!
l
l
l

Заходи-конкуренти

a Monty Python's Spamalot (Спамалот) – комедійний мюзикл англійської комік-групи Монті Пайтон, написаний Еріком Айдлом та поставлений Майклом Ніколсом у 2004 році. Сюжет базується на фільмі 1975
року «Монті Пайтон і Святий Грааль», і розповідає про короля Артура та рицарів «круглого столу», які шукали Святий Грааль.
b Шуберт (Shubert, Shubert Organization Inc., Організація Шуберта, Theatre Shubert, Театр Шуберта) – корпорація у сфері театрального бізнесу. Володіє 17 театрами у Нью-Йорку, а також театрами у Чикаго, Бостоні, Філадельфії, Лос-Анжелесі та Вашингтоні. Заснована у 1900 році трьома братами Шубертами. У
1970-х роках сприяла подоланню кризи театральної сфери у США та перетворенню її на прибутковий бізнес. Серед інших володіє Театром Шуберта в районі Бродвею (названий на честь середнього брата Сема
С. Шуберта), що діє з 1913 року.
c Маmmа Міа! (Матінко моя!) – мюзикл, написаний британським драматургом Кетрін Джонсон, що базується на піснях шведської групи ABBA, які склали колишні члени групи Бенні Андерссон та Б’єрн Ульвеус. Дебют відбувся у 1999 році, протягом наступного десятиліття мюзикл побачили 42 мільйони глядачів,
він зібрав $2 млрд. Екранізований у 2008 році.
d Winter Garden (Winter Garden Theatre, театр «Зимовий сад) – театр на Бродвеї у Нью-Йорку, відкритий у
1911 році, належить Організації Шуберта. Має 1526 місць для глядачів. З 2001 року ставить мюзикл
«Маmmа Міа!».
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вачів обирають інших конкурентів за формою сервісу, таких як нічний клуб
або рок-концерт. У крайньому випадку, головним завданням менеджерамаркетолога є необхідність сфокусуватися на тих, хто віддає перевагу
живим виставам, та переконати їх, що бродвейський мюзикл – це краща альтернатива. Це може включати спільні з іншими театрами дослідження щодо
причин програшу іншим видам послуг. Може трапитися, що конкуренти з
інших видів послуг знайшли кращі шляхи задовольнити потреби споживачів, і театри можуть забажати їх наслідувати (наприклад, знизити ціни, запровадити продаж поп-корну або лікеру). Або може бути так, що люди
обирають театр, але їх зупиняють певні перешкоди («витрати»), які маркетолог може скоригувати. Наприклад, потенційна цільова аудиторія може
турбуватися за свою безпеку на підземних паркуваннях (маркетолог може
розробити нову структуру, запровадити краще освітлення, або ж впровадити
автобусне сполучення, щоб підвозити людей здаля просто до дверей, підвищуючи безпеку). Або ж вони не впевнені, що з ними підуть їх друзі. У цьому
випадку маркетологи можуть запропонувати два квитки по ціні одного чи
запропонувати акцію «купи квиток і отримай безкоштовний для свого приятеля».
На наступному рівні поведінкової конкуренції, якщо менеджер зрозуміє,
що занадто багато потенційної цільової аудиторії не обрало живу виставу у
якості бажаного загального виду розваги, цей театральний менеджер може
взяти на розгляд проекти проведення спільних кампаній з товаришами по
загальній конкуренції (менеджером симфонічного оркестру, промоутером
рок-концерту, власником нічного клубу), аби залучити людей «до світу
живих розваг». Однак, якщо проблема на рівні конкурентних бажань, в індустрії розваг спільне просування (промоутерів живих вистав, власників кінотеатрів, менеджерів телевізійних каналів) може конкурувати з іншими
бажання споживачів, просуваючи основну думку, що «у цьому світі, повному
стресів та зайнятості через роботу, потрібно більше часу приділяти відпочинку, саморозвитку, зростанню».
Макросередовище
Менеджери часто забувають, що маркетингове планування в організації
має свої наслідки у майбутньому, як і планування кампанії. Тому вкрай важливо, щоб маркетинг-менеджери неприбуткових організацій розуміли важливість загальних сил, що впливають на майбутній розвиток того світу, в
якому їм належить діяти. Ці загальні сили можна поділити на демографічні,
економічні, технологічні, політико-правові, соціально-культурні категорії.
Звичайно, природа цих сил у різних країнах різна; є країни з існуючими ринками неприбуткових організацій, причому в тій чи іншій країні їх відносний
вплив значно варіюється залежно від регіону, міста і сектору неприбуткових
організацій. Демографічні та політико-правові тенденції дуже важливі для
стратегічного планування у інституціях, що надають соціальні послуги. Економічні тенденції є важливими для благодійності, технологічні – для шпиталів та бібліотек, демографічні та економічні – для збройних сил, а
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соціально-культурні тенденції – для заповідників, сфери відпочинку та видів
виконавчого мистецтва.
Існує багато джерел інформації стосовних цих тенденцій. Багато з них обговорюються у Розділі 5, а також є доступними онлайн. Багато неприбуткових організацій, таких як United Way, вважають макроекономічне
прогнозування настільки важливим чинником, що створюють комітети з надзвичайними повноваженнями з метою займатися цією діяльністю на регулярній основі.

ПЛАНУВАННЯ ПОРТФОЛІО
Інформація, отримана на стадії аналізу, є основою для оновлення місії,
задач та цілей організації. Більшість неприбуткових організацій задіяні у
багатьох пропозиціях та на багатьох ринках. Це означає, що вони певною
мірою мають займатися портфельним плануванням, а також систематично
розглядати «загальну картину» альтернатив. Вони мають приймати стратегічні рішення щодо того, де збільшити чи скоротити витрати, а де взагалі
змінити маркетингову програму. Фактично, у маркетинг-менеджера, на відміну від інвестора, є портфель чинних пропозицій та можливих пропозицій.
Як вказували Кернс та інші,8 корисною основою для осмислення подібних
рішень є матриця можливостей пропозицій/ринків, що показана на Рисунку
3-4. Започаткована Ансоффом9 як матриця 2 на 2, вона перетворилася на
матрицю 3 на 3. Ринки зазначені зліва, а пропозиції – вгорі.
Кожна комірка на Рисунку 3-4 має свою назву. Потенційні можливості
(у цьому випадку для коледжу) перераховані малими літерами. Вибір залежить частково від сильних сторін організації, її пропозицій або ринкової
обізнаності та досвіду. Спочатку адміністрація має розглянути комірку 1,
проникнення на ринок. Ця комірка поглиблює проникнення на існуючі
ринки з її чинними пропозиціями.
Комірка 2, географічна експансія, включає проникнення коледжу на
нові географічні ринки з його чинними пропозиціями. Коледж може відкрити філію на іншому кінці міста, або у новому місті, або ж започаткувати
нове навчальне містечко у іншій країні та/або відшукати там джерело фінансування. Університет Дьюкa зараз пропонує MBA-програми в Азії, Південній Америці, Європі. Північно-західний університетb має партнерські
програми в Ізраїлі, Німеччині, Гонконгу та Канаді.

a Duke University (Університет Дьюка) – приватний дослідницький університет, заснований у 1838 році
протестантською методистською громадою. У 1924 році перейменований на честь Вашингтона Дьюка,
батька менецета і промисловця Джеймса Дьюка. Розташований у місті Дарем (штат Північна Кароліна),
кампус займає територію 34,8 кв. км. Станом на 2011 рік в університеті працювало 3200 викладачів, навчалося понад 14,7 тисяч студентів та аспірантів; університетський фонд становив $5,7 млрд.
b Northwestern University (Північно-західний університет) – приватний дослідницький університет, заснований протестантською методистською громадою у 1851 році (тоді територія штату називалася Північним
Заходом). Розміщений у містах Еванстоні та Чикаго (штат Іллінойс). Станом на 2011 рік працювало понад
3100 штатних викладачів, навчалося близько 19,2 тисячі студентів та аспірантів; університетський фонд
становив $7,2 млрд.
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ПРОПОЗИЦІЇ
Існуючі

РИНКИ

Існуючі
ринки

Географічні
ринки

Нові ринки

Модифіковані

Нові

1.Проникнення на
ринок

4. Модифікація
пропозиції
3 короткі курси
3 вечірні програми
3 програми вихідного
дня
3 нова система доставки

7. Інноваційна
пропозиція
3 нові курси
3 нові відділи
3 нові школи

2. Географічна
експансія
3 нові райони міста
3 нові міста
3 зарубіжжя

5. Модифікація для дисперсних ринків
3 пропозиції програми,
запропоновані на військових базах або базах
США за кордоном
3 пропозиції на
web-основі

8. Географічні інновації
3 дистанційне навчання

3. Нові ринки
А. Індивідуальні
3 пенсіонери
3 домогосподарки
3 етнічні меншини
Б. Інституційні
3 комерційні фірми
3 соціальні агентства

6. Модифікації для
нових ринків
А. Індивідуальні
3 пенсіонери
3 домогосподарки
3 етнічні меншини
Б. Інституційні
3 бізнес
3 уряд

9. Загальні інновації
3 нові курси
3 нові відділи
3 нові школи

Рис. 3-4. Матриця можливостей пропозицій/ринків
Інша можливість у комірці 3, нові ринки, де можна розглянути запропонований сильний портфель існуючих програм для нових індивідуальних та
інституційних ринків. Коледж слідує цьому підходу, збільшуючи набір нетрадиційних студентських груп, таких як пенсіонери, домогосподарки та етнічні меншини. Університет штату Айоваa, наприклад, заснував «Коледж
для Старшого покоління», програму для пенсіонерів та людей похилого віку,
що реалізується асоціацією випускників. На додаток, коледжі намагаються
зацікавити комерційні фірми, соціальні служби тощо у придбанні навчальних та тренувальних програм, що надаються на їх території або за допомогою
дистанційного навчання. Багато коледжів шукають нові джерела пожертв
серед випускників, і особливо – серед нових мільйонерів чи мешканців
інших країн, які бажають бути пов’язані з престижним закладом.
a

Університет штату Айова (назва повністю: Technology Iowa State University of Science and Technology, Університет науки і техніки штату Айова) – державний дослідницький університет, заснований у 1858 році.
Розташований у Еймсі (штат Айова). Станом на 2010 рік працювало понад 1700 викладачів, навчалося
близько 30 тисяч студентів; територія кампусу – 8 кв. км, університетський фонд - $867 млн.
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Далі, менеджер-маркетолог розглядає, чи потрібно організації прийняти
участь у модифікації пропозиції, щоб залучити більшу частку чинного
ринку, який вона добре знає (комірка 4). Стандартні курси можуть бути перетворені на вечірні курси або на заняття у вихідні дні. Наприклад, Коледж
Алверноa, приватний навчальний заклад для дівчат у Мілвокі, заснував коледж вихідного дня та привабив велику кількість домогосподарок та працюючих жінок. Інші коледжі почали пропонувати пізні вечірні або ранні
ранкові курси, виявивши значну кількість працюючих людей, для яких ці
години є найбільш зручними. Інтернет також може бути використаний для
надання більших можливостей для навчання та пожертв.
Комірка 5 – це модифікація для дисперсних ринків. Університетський
коледж Університету штату Мерілендb, наприклад, пропонує модифіковані
програми для військовослужбовців як у межах країни, так і за кордоном.
Модифікацією для нових ринків (комірка 6) може становити у випадку
коледжів та університетів більш реалістичний підхід до зростання. Щоб
зайти на ринок літніх людей, наприклад, може знадобитися модифікація
стандартних курсів. Конкретно, потрібно буде скоротити тривалість занять
і зменшити частку читання, необхідні будуть зручніші крісла та книжки з
крупним шрифтом. Інноваційна пропозиція (комірка 7) включає розробку
нових курсів, відділів або шкіл для існуючих ринків. Бізнес-школа, наприклад, може розробити нову програму з менеджменту неприбуткових організацій, і запропонувати її своїм студентам. Можуть бути розроблені нові
шляхи надання донорської допомоги – наприклад, це розподіл платежів у
часі або ж прив’язка їх до курсу акцій. Можуть бути створені нові шляхи для
волонтерської діяльності – скажімо, через Інтернет або інші форми дистанційного наставництва. Географічні інновації (комірка 8) включають пошуки
нових шляхів обслуговування нових географічних областей. З появою Інтернету, домашніх комп’ютерів, інтерактивного телебачення та інших нових
медіа-технологій, стало можливим пропонувати курси «дистанційного навчання» для національної та міжнаціональної аудиторії.
Заключна категорія, загальні інновації (комірка 9), стосується розвитку
нових пропозицій для нових ринків. Прикладом цього можуть бути коледж
«університету без стін» або ж Відкритий університет Об’єднаного Королівства,c де навчання може проводитись далеко від кампусу.
a

Коледж Алверно (Alverno Сollege) – незалежний римо-католицький гуманітарний 4-річний коледж переважно для дівчат. Заснований у 1887 році, знаходиться у Мілвокі (штат Вісконсін). Станом на 2009 рік
у закладі працювали 118 викладачів, навчалися понад 2800 студентів та аспірантів; фонд коледжу – $16,7
млн.
b Університетський коледж Університету штату Меріленд (University of Maryland University College) – 4річний коледж у системі державного Університету штату Меріленд (включає 11 окремих закладів). Заснований у 1947 році, розташований у районі Адельфі (графство Принс-Джордж, штат Меріленд). Пропонує
понад 120 академічних програм, є одним з найбільших у США центрів дистанційного навчання. Станом
на 2009 рік у коледжі працювали 3800 викладачів, навчалися близько 90 тисяч студентів та аспірантів (у
тому числі – близько 50 тисяч американських військовослужбовців) зі всього світу.
c Відкритий університет Об’єднаного Королівства (UK's Open University) – найбільший вищий навчальний
заклад Великобританії, займається дистанційним навчанням, а також дослідженнями. Заснований у 1969
році згідно указу королеви. Штаб-квартира у Мілтон Кейнс (Великобританія), регіональні відділення у
13-ти графствах. За кордоном працює через мережу партнерів у понад 50 країнах. Станом на 2010 рік –
понад 253 тисячі студентів та аспірантів.
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Матриця можливостей пропозицій/ринків допомагає керівництву складати список нових можливостей у структурованому порядку. Ці можливості
оцінюються, а потім обираються найкращі.

ОСНОВНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ
Окремим, дуже важливим етапом OПМП є визначення для організації основної маркетингової стратегії. Ця стратегія включає основний
обов’язок, який організація бажає взяти на себе протягом тривалого проміжку часу з метою досягнення поставлених маркетингових цілей. Цей ширший погляд забезпечує основу, на якій створюються докладні тактичні
елементи і формулюються конкретні річні програми. Це є «кістяк» всієї маркетингової програми. Основна маркетингова стратегія має три складові:
l Вибір одного або кількох конкретних цільових ринків.
l Чітке визначення конкурентної позиції.
l Ретельно розроблений та скоординований маркетинг-мікс для задоволення потреб цільових ринків, з стратегією позиціонування, що відрізняє
маркетолога від головних конкурентів, включаючи загальних конкурентів та конкурентні бажання.
Основна маркетингова стратегія організації повинна природно випливати
з ранніх стадій процесу стратегічного маркетингового планування та, зрештою, спрямовувати планування конкретної кампанії. Тоді вже буде ретельна
оцінка місії та цілей організації, тенденцій у ринковому середовищі, характеристик цільової аудиторії, сильних та слабких сторін організації. Маркетинг-менеджмент почне визначати маркетингові завдання та цілі. Важка
частина – перетворення цього розуміння та інформації у основну стратегію,
що буде скеровувати маркетингові зусилля протягом 3, 5 чи 10 років. Основна стратегія має таке важливе значення, оскільки це є ствердженням або
набором стверджень, які визначають, яким саме чином організація вирішуватиме ринкові проблеми.
Компанії IBM,a Dellb i Applec діють у комп’ютерному бізнесі, але шляхи
завоювання цільової аудиторії, рекламування, позиціонування та ціноутворення, дистриб’юторська діяльність в кожній з них дуже відрізняються.
Саме ці елементи змісту та стилю роблять організації дуже різними. Підхід
a IBM (International Business Machines, Міжнародний бізнес устаткуванням) – транснаціональна корпорація, один з найбільших у світа виробників та постачальників апаратного та програмного забезпечення.
Заснована у 1889 році, штаб-квартира у Армонк (штат Нью-Йорк). Виторг у 2010 році – близько $100
млрд., чисельність персоналу – близько 398,5 тис. осіб.
b Dell (Dell Inc., Дел) – корпорація, один із світових лідерів у сфері розробки та виробництва комп’ютерних
систем. Заснована у 1984 році Майклом Делом (стартовий капітал – $1000). Штаб-квартира у Остіні (штат
Техас). Виторг у 2011 році - $61,5 млрд., чисельність персоналу – 100 тис. осіб. В Україні на серверах Dell
працюють, зокрема, Нацбанк, Центрвиборчком, Укрзалізниця.
c Apple (Apple Inc., Епл) – корпорація, виробник персональних і планшетних комп’ютерів, телефонів,
програмного забезпечення тощо. Заснована у 1976 році Стівом Джобсом та Стівом Возняком. Штаб-квартира у Купертіно (місто у Силіконовій долині, штат Каліфорнія). Виторг (2011 рік) – $108,2 млрд., чистий
прибуток – $25,9 млрд., чисельність співробітників – 60,4 тис. осіб.

107

Частина ІІ
Розділ 3

Стратегічне планування та організація
Стратегічне маркетингове планування

компанії CBSa до новин відрізняється від того, що є у CNN.b Компанія Gapc
має справу з роздрібним ринком інакше, ніж Nordstrom,d і обидві компанії
відрізняються від Macy’s.e Єльський університет – це не MІT,f а Carnegie
Hallg– це не Radio City Music Hall.h На кожному ринку існує безліч непоказних «я-також» організацій. Успішні організації виділяться тим, що кожна
має унікальне бачення себе і своєї ролі на ринку, з наступними характеристиками:
1. Вона орієнтована на цільову аудиторію. Тобто головні зусилля зосереджуються на задоволенні потреб і бажань цільової аудиторії. Пропозиції та комунікації спеціально пристосовані для тих, на кого
прагнуть впливати.
2. Вона далекоглядна. Вона формулює майбутнє організації, пропонуючи
чітке бачення того, куди спрямована організація, як «нове» підприємство буде виглядати, чого досягне, якщо обере певну пропозицію.
3. Вона відрізняє організацію від її основних конкурентів. Маркетолог
вирізняється; організація пропонує цільовим ринкам унікальні причини надавати перевагу її пропозиції.
4. Вона стійка у довгостроковій перспективі та в умовах реакції ймовірних конкурентів.
5. Вона легко передається. Центральні елементи стратегії прості та зрозумілі, тому цільова аудиторія та власні маркетологи однозначно розуміють суть стратегії і необхідність її підтримки.
6. Вона мотивуюча. Успішна стратегія має повних ентузіазму прихильників, які будуть її виконувати.
7. Вона гнучка. Вона достатньо широка, аби дозволити урізноманітнювати шляхи, якими співробітники її впроваджують, і не така жорстка
та безкомпромісна, щоб не адаптуватися до непередбачених ситуацій.
a

CBS (CBS Broadcasting Inc., абревіатура походить від попередньої назви компанії Columbia Broadcasting
System – Трансляційна система Колумбії) – американська телевізійна та радіомережа. Заснована у 1928
році, одна з 3-х найпоширеніших мереж у США.
b CNN (The Cable News Network, Кабельна мережа новин) – телекомпанія, створена Тедом Тернером у
1980 році. Підрозділ компанії Turner Broadcasting System. Штаб-квартира у Атланті (штат Джорджія). Новини передає за допомогою 38 супутників, які є доступні для 200 млн. домогосподарств (за охопленням
аудиторії – перше місце у США та друге у світі після британської BBC).
c Gap (Gap Inc., Геп) – американська компанія-ретейлер, власник найбільшої у світі мережі крамниць з
продажу одягу. Заснована у 1969 році подружжям Дональдом і Доріс Фішер, що вклали у бізнес $63000.
Штаб-квартира у Сан-Бруно (штат Каліфорнія). Виторг у 2010 році склав $14,7 млрд., чистий прибуток
$1,2 млрд., чисельність співробітників – 134 тисячі осіб.
d Nordstrom (Nordstrom, Inc., Нордстром) – американська компанія, що володіє мережею універмагів.
Первісно спеціалізувалася виключно на продажах взуття, пізніше розширила номенклатуру товарів. Заснована у 1901 році, штаб-квартира у Сієтлі (штат Вашингтон). Виторг у 2009 році $8,57 млрд., чисельність
співробітників – 52 тисячі осіб.
e Macy’s (Мейсіс) – американська компанія, одна з найбільших та найстаріших у США мереж роздрібної
торгівлі. Заснована у 1858 році, штаб-квартира у Цинциннаті (штат Огайо). Станом на 2010 рок володіла
понад 800 універмагами непродовольчих товарів; виторг у 2009 році $24,9 млрд., чисельність співробітників
– 167 тисяч осіб.
f MІT (Massachusetts Institute of Technology, Массачусетський технологічний інститут) – приватний дослідницький університет. Заснований у 1861 році, знаходиться у Кембриджі (штат Массачусетс). Станом на
2011 рік працювало понад 1000 викладачів, навчалося 10,9 тисячі студентів та аспірантів; університетський
фонд – $9,9 млрд.
g Carnegie Hall (Карнегі-хол) – концертний зал у Нью-Йорку, у центрі Манхеттена. Побудований у 1890
році, є одним з найбільш престижних у світі місць для виконання класичної та популярної музики.
h Radio City Music Hall (Музичний хол міста радіо) – концертно-театральний зал у Нью-Йорку, на Манхеттені. Діє з 1932 року, місце постановок мюзиклів, балетів, опер, а також проведення музикальних церемоній.
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У своїй книзі «Конкурентна стратегія»10 Майкл Портер запропонував три
базові стратегії, які організація може прийняти:
1. Диференціація. Цей підхід означає створення такої пропозиції, яку
не може запропонувати ніхто інший або ж обмежена кількість конкурентів. Диференціація може бути в межах реальних відмінностей
між продуктами або послугами, або у пакеті пожертв чи у волонтерській програмі, чи у вигляді різниці у сприйнятті, створеній головним чином завдяки заохоченню. Клініка може диференціювати себе
наступним чином:
a. Пропозиція побутових зручностей у кімнатах очікування для батьків; вишукані страви, кабельне телебачення, факсимільні пристрої
та комп’ютери для пацієнтів-бізнесменів (що проходитимуть тривалий курс лікування) та відвідувачів тощо (диференціація пропозиції).
b. Пропозиції «лікаря у шухляді» - служби невідкладної допомоги неподалік від дому, або ж фізіотерапії за місцем проживання (диференціація за місцем).
c. Просування клініки як технологічно-передового, найбільш дослідницького, або ж найбільш турботливого до пацієнтів медичного закладу (диференціація за іміджем).
d. Пропозиція довгостроковим пацієнтам чи відвідувачам оформлювати різні види пожертв.
2. Лідерство за вартістю. Цей підхід включає маркетинг найнижчих
цін на ринку. У сфері, де накладні витрати становлять від 50 до 80%
від пожертв, організація United Way зазвичай пишається тим, що її
адміністративні витрати утримуються на рівні нижче 15%.
3. Фокусування. Цей підхід включає вибір обмеженого сегменту ринку
(зазвичай, що не обслуговується ніким іншим) та зосередження на
особливому його обслуговуванні. Таким чином, програма для безпритульних може зосередитись на конкретному районі; на конкретній цільовій групі людей (таких як безпритульні американські самоанціa);
або ж на конкретному виді пропозиції, такому як невідкладна психічна допомога.
Зверніть увагу, що ці три підходи уособлюють в собі унікальну комбінацію 3-х елементів основної маркетингової стратегії: вибір сегмента ринку,
позиціонування, маркетинг-мікс. Портер стверджує, що організаціям не слід
намагатися провадити більше однієї основної стратегії в один і той же самий
час. Більше того, вибір конкретної стратегії має базуватись на оцінці внутрішнього та зовнішнього середовища організації, і кожен тип стратегії потребує різного типу організації, а також часто – різної культури організації
та лідерського стилю.

a Американське Самоа (American Samoa) – володіння США у Полінезії. Територія – 199 кв. км, населення
– 55,5 тис. осіб (перепис 2010 року), адміністративний центр – Паго-Паго.
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ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КАМПАНІЇ
Загальні маркетингові стратегії організації неминуче мають бути переведені у конкретні кампанії з досягнення конкретних поведінкових цілей.11 Ці
цілі можуть орієнтуватися на клієнтів, волонтерів, комерційних партнерів,
донорів, або ж на урядові агентства. Для деяких неприбуткових організацій
цілями можуть бути законодавці або засоби масової інформації. Але, відповідно до суті маркетингу, базовою метою кампанії завжди має бути вплив на
поведінку. Це основоположне завдання підсилює засада (розглянута у попередньому розділі), що цільова аудиторія має повний контроль над успіхом
або невдачею будь-яких зусиль кампанії. Тому у процесі планування ефективної маркетингової кампанії треба постійно (протягом цієї роботи) фокусуватися на цільовій аудиторії.
Структура процесу планування маркетингової кампанії показана на Рисунках 3-5 та 3-6. Як видно з Рисунку 3-6, процес починається саме з цільової
аудиторії (слухання її думок) та постійно повертається до неї, щоб визначити: як кампанія може бути сприйнята у майбутньому (попереднє тестування) та як вона фактично сприймається (моніторинг). Як показано на
Рисунку 3-6, цей процес є постійним та циклічним, що знову і знову повертається до людей, які роблять кампанію успішною.
Отже, існує шість наступних кроків:
1. Слухання. Кампанії повинні починатися з глибокого розуміння цільової аудиторії, на яку прагнуть вплинути – наприклад, чи то будуть
робітники фабрики, (які можуть стати донорами крові), чи то будуть
студенти (що раз на тиждень будуть волонтерами в безкоштовній
їдальні для нужденних), чи освічені домогосподарки, які забажають
відвідати симфонічний концерт протягом майбутнього сезону. Ефективне планування кампанії має починатися з глибокого розуміння
того, «звідки та куди прямує аудиторія» – що вона думає стосовно пропозицій кампанії, як вона бачить вигоди і витрати, що думають про це
її друзі, і чи дійсно вони думають, що будуть поводитись таким чином,
як рекомендовано? Цей тип дослідження часто називають формуючим дослідженням. Як свідчить наш досвід, однією з найпоширеніших причин провалу маркетингової кампанії у неприбутковому світі
є неадекватне «слухання» цільової аудиторії. Ми окреслимо у Розділі
4 деякі основні рамки, які допоможуть нам зрозуміти цільову аудиторію, а також у Розділі 5 проілюструємо, як саме можна побудувати
формальне дослідження на цьому етапі «слухання».
2. Планування. На цьому етапі планувальники кампанії повинні перенести свої знання щодо цільової аудиторії на конкретну програму
дій. Ці програми зазвичай включають створення «ціннісної пропозиції», що буде містити привабливі для цільової аудиторії а) мотивуючі
вигоди, у сенсі мінімізації витрат (як грошових, так і не грошових),
які можуть перешкоджати бажаній поведінці; б) комунікації, що
ефективно «розмовляють» із цільовою аудиторією щодо пропозиції; в)
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Слухання
Планування
Попереднє
тестування
Впровадження
Моніторинг
Повторне використання

Рисунок 3-5.
Процес маркетингового планування кампанії та процес її
впровадження

контактну систему, що зробить ціннісну пропозицію здійсненною та
зручною для сприйняття споживачами. Планування тягне за собою
встановлення цілей, кінцевих термінів та відповідальності, а також
впевненості, що системи на місці, і сформована команда насправді
здійснює зусилля.
3. Попереднє тестування. Можливо, другою найбільшою помилкою
у плануванні і впровадженні кампанії є відсутність попереднього тестування з цільовою аудиторією ключових елементів плану. Планувальники часто вважають, що вони досить навчилися на етапі
слухання, і є достатньо розумні, щоб перенести отримані ідеї у ефективну програму. Але ж цільова аудиторія – це саме ті люди, що будуть
вирішувати долю програми, і часто вони реагують на елементи програми зовсім не так, як того очікують планувальники. Яскравим прикладом цього є кампанія урядового агентства США, що прагнуло
збільшити кількість жінок, які проходять мамографію, при цьому розповідаючи їм про чинники, що підвищують ризик розвитку раку грудей. Планувальники кампанії знехтували етапом попереднього
тестування і були спантеличені, коли результатом кампанії було неоМаркетолог
Планування Впровадження Перегляд та повторне
використання
Врахування
думки

Попереднє
тестування

Моніторинг

Рис. 3-6. Ілюстрація
циклічного процесу

Цільова аудиторія
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чікуване підвищення обережності і пильності до ризикових чинників
і зниження випадків очікуваної поведінки. Контрольне дослідження,
проведене після значних витрат часу і коштів засвідчило: а) представниці цільової аудиторії добре засвоїли фактори ризику (тобто, кампанія мала великий освітній успіх), б) багато жінок, що мали намір
зробити мамографію, не виявили у себе цих факторів ризику і вирішили зовсім не робити її, навіть якщо ці фактори ризику проявляються тільки у 10% випадків захворювань на рак грудей. Очевидно,
якби менеджери кампанії зробили декілька попередніх опитувань, використовуючи матеріали кампанії, вони б швидко визначили хибність
власного підходу та зекономили б собі значну кількість часу і грошей,
а також уникнули б збентеження.
4. Впровадження. Після внесення коректив, що базуються на результатах попереднього тестування, наступним кроком є запуск кампанії
та впровадження усіх вагомих елементів (пропозиції, просування, наявних варіантів), на яких наголошують маркетологи у приватному
секторі (вони називають це – «4Ps»). Ключовим моментом є потреба
впевнитись, що відповідальність чітко визначена та встановлені кінцеві строки діяльності. Без цих складових кампанії можуть відхилитися від мети, елементами можуть знехтувати або недостатньо
використати, а цілі можуть бути не досягнуті.
5. Моніторинг. Кампанії (так само як і маркетингові програми на
рівні організації) ніколи не проходять так, як заплановано. Конкуренція не стоїть на місці. Змінюється цільова аудиторія, часто як результат впровадження ранніх елементів кампанії. Зовнішнє середовище
має тенденцію кидати неочікувані перешкоди, такі як економічний
спад або ж переляк людей щодо стану здоров’я. З цих причин, дуже
важливо щоб кампанії мали чітку систему відстеження (з метою моніторингу) розвитку програми у більшості ключових напрямків. Чи досягнуто вірну аудиторію? Чи вона діє заплановано (чи, принаймні,
рухається до дії)? Чи є вона охоплена програмою? Яка її реакція на
елементи програми – чи вона зрозуміла і оцінила пропозицію? Відповіді на всі ці питання забезпечують вирішальні підказки, які говорять
менеджерам кампанії, що необхідно зробити на наступному кроці.
6. Повторне використання та перегляд. Дані моніторингу можуть
спричинити повернення до етапу Слухання або Планування. Може
статися так, що дані покажуть: ключові сегменти цільової аудиторії
не «отримують» повідомлення – вони не бачать тих переваг, яким
надає значення кампанія. Вони можуть вважати, що пропонована поведінка занадто дорога. Або ж вони мають деяку заінтересованість у
поведінці, але просто ніяк не діють. Усі ці отримані дані припускають,
що менеджмент зазнав невдачі щодо дійсного розуміння цільової аудиторії, а тому потрібно повернутися до етапу «глибинного» слухання,
якщо є прагнення досягти успіху. Однак, нове слухання може бути непотрібним, якщо проблема здебільшого у питанні координації елемен-
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тів кампанії, аби вони підкріплювали один одного і не конфліктували.
Або ж проблема може бути у наголосі: деякі цільові аудиторії отримують надто багато уваги, інші цільові аудиторії – надто мало. У такому
випадку менеджерам необхідно повернутися до етапу Планування.
Важливо зазначити: якщо з етапу повторного використання повертаються до етапу слухання та планування, менеджери кампанії все одно
повинні не забувати попередньо тестувати свої нові ідеї. Коли кампанія вже запущена, у штатних працівників існує природна схильність вважати, що вони «справді-справді» знають цільову аудиторію
та «переконані», як вона буде реагувати. Занадто багато страшних історій з життя переконали нас, що таке ставлення може ефективно саботувати цілком добре сплановану кампанію – ту, яка виграла б від
більшої уваги до програми попереднього тестування посеред кампанії.

МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА ТА КОНТРОЛЬ
З метою забезпечення досягнення цілей стратегічного маркетингу на
обох рівнях (рівнях кампанії та організації) своєчасно та у ефективний спосіб, менеджеру неприбуткової організації необхідно розробити та запровадити системи ефективного контролю цих планів. Інформація, отримана з
таких систем, важлива для стратегічних цілей, а також важлива для надання даних зовнішнім оцінювачам та спонсорам. Роль останніх стала набагато важливіша у двадцять першому сторіччі, за рахунок збільшення участі
«підприємств-благодійників» у спонсорстві неприбуткового сектору. З огляду на їх важливість, ми повернемось до цього питання більш ґрунтовно у
заключному розділі.
Висновки
Після того, як маркетолог та його/її команда розробили відповідне маркетингове мислення, вони мають визначити основний напрямок руху організації, що бере на себе стратегічне планування. Засоби, за допомогою яких
це здійснюється, називається процесом стратегічного планування. Воно має
місце як на рівні організації, так і на рівні кампанії. На рівні організації першим кроком у цьому процесі необхідно визначити загальну місію, завдання
та конкретні цілі, а також зрозуміти природу базової культури.
Наступним кроком є аналіз сильних та слабких сторін організації, з
якими вона виходить на ринок. З цією метою ефективно використовувати
маркетинговий аудит. За цим має слідувати ретельний аналіз зовнішнього
середовища організації. По-перше, менеджмент має визначити та зрозуміти
ключові групи громадськості, на яких потрібно сконцентруватися у процесі
планування. В залежності від організації, найважливішою аудиторією можуть бути споживачі, інвестори та волонтери, або ж – їх комбінація.
Другим значним компонентом середовища є конкуренція. Тут, відповідно
до конкретної поведінки цільової аудиторії, організація має розпізнати кон113
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курентів на 4-х рівнях: конкурентні бажання, загальні конкуренти, конкурентні види послуг, заходи-конкуренти. У процесі планування може знадобитися врахування усіх цих 4-х видів. Третім компонентом є
макросередовище. Організація має розумітися на основних тенденціях, що
мають місце у соціальному, політичному, технологічному та економічному
середовищах. Багато неприбуткових організацій проводять пильний розгляд
зовнішнього середовища за допомогою приватного сектору.
Після аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, планувальники
організації отримують інформацію та визначають для маркетингового відділу конкретні завдання та цілі. Завдання встановлюють загальні «мету»
маркетингової стратегії, визначаючи обрій для процесу планування. Цілі
вказують численні віхи у кожному завданні. Цілі повинні направляти штатних працівників організації та описувати шляхи у її майбутнє. Вони повинні
визначати критерії виміру прогресу та забезпечувати запуск ймовірних змін
у планах. Цілі мають мотивувати співробітників та забезпечувати основу для
оцінки майбутніх показників. Нарешті, цілі повинні повідомляти напрямки
розвитку організації навколишньому світу та визначати потреби щодо розвитку маркетингових систем відстеження інформації.
Стратегічне планування на рівні кампанії включає 6 кроків. По-перше,
організація проводить формуюче дослідження з метою глибокого розуміння
цільового ринку. За цим слідує планування та попереднє тестування. Впровадження є наступним етапом, після якого йдуть моніторинг поточної діяльності, а також необхідне повторне використання та перегляд. Як і у
маркетингу в цілому, процес планування кампанії починається з цільової
аудиторії та закінчується із нею.
Ефективні організації розвивають правильні системи оцінки, що стає все
більше важливим по мірі того, як правильний бізнес-інструментарій привноситься до неприбуткового сектору.
Запитання:
1.
Визначте місію конкретної організації. Що Ви рекомендували б з
метою її поліпшення? Як Ви вважаєте, яким чином місія допомагає неприбутковій організації досягнути її маркетингових завдань?
2.
Kендра Кроулі була маркетинг-менеджером компанії Кока-Кола,
яка вирішила використати можливості швидко зростаючої організації
Boys&Girls Clubs у місті Атланта. Поясніть декілька з проблем, з якими
пані Кроулі може зіштовхнутися як маркетинг-менеджер у процесі переходу з корпоративного середовища у неприбуткове середовище.
3.
Проведіть аналіз зовнішніх загроз та можливостей, які можуть існувати для Smithsonian Instituteа у Вашингтоні (округ Колумбія). Не забудьте вказати у своєму аналізі громадськість, конкуренцію, компоненти
a

Smithsonian Institute (Смітсонівський інститут) – освітній та науково-дослідний інститут (9 дослідницький центрів), спільно з музейним комплексом (19 музеїв) та зоопарком. Управляється та фінансується (у
2011 році – близько $798 млн.) урядом США. Заснований у 1846 році, названий на честь британського
вченого та мецената Джеймса Смітсона (роки життя: 1765-1829).
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макросередовища. Що із зазначеного матиме вирішальне значення у процесі
маркетингового планування на рівні цієї організації?
4.
Департамент охорони здоров’я та соціальних служб США останнім часом розпочав кампанію «Маленький крок» щодо запобігання дитячого
ожиріння в Америці. Опишіть цю кампанію, базуючись на шести кроках
планування маркетингової кампанії, описаних у розділі.
Джерела та примітки:
Philip D. Harvey and James D. Snyder. “Charities Need a Bottom Line Too,”
Harvard Business Review, Vol. 66, No. 1 (January-February 1987), p. 14.
2.
Матеріал цієї частини взято: Alan R. Andreasen and Jean M. Manning,
“Culture conflict in Health Care Marketing,” Journal of Health Care Marketing, Vol. 7, No. 1 (March 1987), pp. 2-8.
3.
Thomas J. Peters and Robert H. Waterman, Jr., In Search of Excellence
(New York: Harper & Row, 1982).
4.
Див.: Thomas Hoving, Making Mutties Dance: Inside the of Art (New
York: Simon & Schuster, 1993).
5.
Daniel L. Wakin, “The Multiplex as Opera House: Will They Serve Popcorn?” New York Times, September 7, 2006. Отримано з:
http://select.nytimes.com/search/restricted/article?res=F30E14F63D5
50C748CDDA0089DE404482, September 26, 2006.
6.
Alan R. Andreasen, Ronald C. Goodstein, and Joan W. Wilson “Transferring Marketing Knowledge to the Nonprofit Sector,” Management Review, Vol. 47, No. 4 (Summer 2005), pp. 46-67.
7.
Щодо керівництва з маркетингового аудиту для організацій соціального обслуговування, див.: Douglas B. Herron “Developing a Marketing
Audit for Social Service Organizations,” in Charles B. Weinberg and
Christopher H. Lovelock (Eds.), in Public and Nonprofit Marketing (Palo
Alto, CA: Scientific Press, 1978), pp. 269-271. Щодо мистецьких організацій див.: Tom Horwitz, Arts Administration (Chicago: Review Press,
1978), pp. 81-85. Щодо лікарень, див.: Eric N. Berkowitz and William
A. Flexner, “The Marketing Audit: A Tool for Health Service Organizations,” HCM Review, Fall 1978, pp. 55-56.
8.
Kevin P. Kearns, Private Sector Strategies for Social Sector Success (: Jossey-Bass Publisher, 2000).
9.
H. Igor Ansoff, “Strategies for Diversification,” Harvard Business Review, September-October 1957, pp. 1,123-1,124.
10. Michael E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York: The Free Press, 1980); дивись
також: Michael E. Portal, “What Is Strategy?” Harvard Business Review,
November-December 1996, pp. 61-78.
11. Деякі з цих ідей були розвинені раніше: Alan R. Andreasen, Marketing
Social Change (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1995).
12. Christine W. Letts, William P. Ryan, and Allеn Grossman, High Performance Nonprofit Organizations (New York: Wiley, 1998).
1.
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РОЗУМІННЯ ПОВЕДІНКИ
ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

MDS: МИЙТЕ РУКИ ТА ОТРИМАЙТЕ
У ПОДАРУНОК КАРТКУ ВІД СТАРБАКС
За оцінками дослідження, яке було проведене Інститутом Медициниa
у 2000 році, від 44 до 98 тисяч американців щорічно помирають з провини
лікарень, а одна з головних причин – це поширення бактеріальної інфекції через погане дотримання санітарних норм. Інші сектори економіки визнали проблему та зробили дещо для її вирішення. В індустрії
відпочинкових круїзів протягом останнього десятиліття був ряд спалахів
захворювань (включаючи «хворобу легіонерів»b), що викликало стурбованість серед пасажирів. Частково у відповідь на ці спалахи, Центри з
контролю та профілактики захворювань розробили Санітарну програму
для суден, а галузь швидко почала її впроваджувати. Тепер на деяких кораблях вимагають, аби пасажири, які ризикнули зійти на берег, дозволили обприскувати свої руки антисептиком «Purell»c (товар компанії
Pfizerd) до того, як вони знову піднімуться на борт. Частково внаслідок
цієї старанності, показники випадків захворювань на відпочинкових суднах значно знизилися.
Але як щодо лікарень? Лікарі – головна проблема. Зазвичай, вони
дуже зайняті і вважають, що не мають часу для «надмірного» миття рук.
Дозатори Purell часто не під рукою, або ж їх просто немає. Деякі спостеa

Інститут Медицини (Institute of Medicine, IOM) – американська недержавна неприбуткова організація.
Заснована у 1970 році, є частиною Національної академії США. Мета – забезпечення національних консультацій з проблематики медицини, біомедицини, здоров’я людей; здійснення відповідних досліджень.
Станом на 2011 рік – близько 1700 дійсних членів, а також іноземних та почесних членів.
b «Хвороба легіонерів» – важка форма бактеріальної інфекції, супроводжується високою температурою та
пневмонією.
c «Purell» – миттєвий дезинфікуючий засіб для рук на основі етилового спирту (63%).
d Pfizer (Pfizer, Inc. , Пфайзер) – американська фармацевтична компанія, у своїй галузі – одна з найбільших
у світі. Заснована у 1849 році, штаб-квартира у Нью-Йорку. Станом на 2011 рік продажі – $67,4 млрд., чисельність співробітників – 103,7 тисяч осіб.
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рігачі вважають, що ще однією проблемою є «зарозумілість лікарів» (вони
вважають, що не можуть бути носіями хвороби). Це має бути хтось інший!
Лікарні часто мають обмежену владу над поведінкою лікарів, оскільки
останні – це вільні діячі, які просто використовують лікарню, аби лікувати своїх пацієнтів.
У Медичному центрі «Кедри Синаю»a у Лос-Анжелесі вирішили зробити щось для розв’язання цієї проблеми – з ініціативи уролога цього центру та колишнього керівника персоналу Леона Бендера, який має
особистий досвід застосування засобів санітарної профілактики на круїзних кораблях. «Кедри Синаю» спочатку спробували «освіту» через постери, факси та повідомлення електронною поштою, але з малим успіхом.
Тому вони вирішили застосувати ключові маркетингові концепції. Поперше, вони сфокусувалися на тому, що робить легшим бажану поведінку. Вони передавали пляшки «Purell» лікарям, коли ті з’являлися на
в’їзді до паркінгу. Вони також збільшили «пропозицію цінності» для профільних лікарів, створивши програму «Заклик до Безпечної Гігієни Рук»,
в рамках якої видавалися картки «Старбакс» номіналом $10 як винагорода за правильну поведінку. Вони також у драматичний спосіб збільшили ціну конкурентної поведінки. Після роз’яснень та фотографування
залишків на руках лікарів, на засіданні консультативного комітету при
керівникові персоналу, лікарняний епідеміолог обрав одне з найбільш
відразливих зображень, і помістив його на всі комп’ютери у лікарні під
назвою «Чашка Петріb на екрані».
Дотримання гігієни рук збільшилась практично до 100 відсотків і не
зменшувалося з часу запуску зображень на екрани. Ось як описує ситуацію доктор Бендер: «Важко змінити поведінку людей, які практикують
25, 30, а то й 40 років. Але якщо Ви надасте їм вагомі факти, вони змінять
свою поведінку дуже стрімко». Це може викликати дебати, поки не зробити дані вражаючими. Як пишуть про це автори Freakonomicsc Стівен
Дж. Дубнер і Стівен Д. Левітт: «Деякі форми даних переконливіші за
інші, і, як у цьому випадку, зображення варте 1000 статистичних таблиць».
Джерело: Stephen J. Dubner and Steven D. Levitt, “Selling Soap. How Do
You Get Doctors to Wash Their Hands?” New York Times, September 24,
2006, pp. 22-23.
a Медичний центр «Кедри Синаю» (Cedars-Sinai Medical Center) – неприбуткова лікарня (на 958 місць) та
одночасно багато профільний академічний медичний науковий центр. Заснований у 1902 році підприємцем Каспаром Коном, розташований у м. Лос-Анжелес (штат Каліфорнія). У центрі працює понад 10 тисяч
співробітників (у тому числі понад 2 тисячі лікарів) та 2 тисячі волонтерів.
b Чашка Петрі (Petri-Dish) – дрібний скляний або пластиковий циліндричний посуд, що використовується
для розведення бактерій. Названий на честь німецького бактеріолога Юліуса Ріхарда Петрі (роки життя:
1852-1921), який це винайшов у 1871 році.
c Freakonomics (Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything, Потворономіка:
Каналія економіст досліджує приховану сторону) – науково-популярна книжка економіста з Чиказького
університету Стівена Левітта та журналіста газети «New York Tames» Стівена Дж. Дубнера. Вийшла 2005
року, до кінця 2009 року було продано 4 млн. примірників.
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Як ми вже казали, суть всієї маркетингової стратегії і тактики – комерційної та соціальної – це вплив на поведінку. Іноді це вимагає спочатку змінити ідеї та думки, але, в решті решт, мета – це вплив на поведінку. Це
абсолютно критичний пункт. Деякі маркетологи неприбуткових організацій
думають, що їх «бізнес» полягає у зміні ідей, але можна цілком слушно запитати, навіщо їм непокоїтися через зміну ідей, якщо така зміна не призводить до дії. Чому слід непокоїтися змінами у расистському ставленні білих
до афроамериканців або азіатів, якщо вони призводять до справедливого
ставлення у соціальному житті та на робочому місці? Якщо хтось стверджує,
що зміна ставлення сама по собі насправді репрезентує успіх, оскільки зрештою поведінка зміниться, то ця людина може приймати бажане за дійсне. У
таких випадках це просто підсилює нашу фундаментальну позицію: суть
маркетингу неприбуткових організацій насправді повинна бути у впливі на
поведінку, а не у чомусь такому, що, як ми сподіваємося, призведе до впливу
на поведінку.
Якщо кінцевим продуктом конкретної програми є тільки зміна розумового стану, цю програму правильніше було б назвати освітньою або пропагандистською. На наш погляд, це не є справжній маркетинг. Наше
визначення, як і раніше, залишає широку сферу для застосування маркетингових засад. Звичайно, були науковці, наприклад, Роберт Бартельс і
Девід Лак, які багато років назад казали, що цей погляд на маркетинг в цілому є занадто широкий.1 Незважаючи на це, маркетингові концепції та засади можуть бути застосовані до всіх наступних типів поведінкових завдань,
спрямованих на багато типів цільових аудиторій:
l Спонукання людей купувати товари та послуги.
l Спонукання людей відмовитися від небажаної поведінки, такої як паління та вживання наркотиків.
l Спонукання інших НЕ починати палити чи вживати наркотики.
l Спонукання людей реалізовувати нову бажану поведінку, таку як фізичні
вправи або приймання ліків від високого кров’яного тиску.
l Спонукання людей пожертвувати час чи гроші.
l Спонукання штатних співробітників або волонтерів до здійснення конкретних дій.
l Спонукання законодавців проголосувати за бажані закони або фінансувати конкретні програми.
l Спонукання представників засобів масової інформації розповідати певні
історії.

РУШІЙНІ СИЛИ ПОВЕДІНКИ – ФАКТОРИ BCOS
Чому люди ведуть себе так, як бажає маркетолог? Очевидна відповідь:
поведінка окремої дійової особи обумовлена великим комплексом факторів,
як зовнішніх, так і внутрішніх. У представленому виданні ми використо-
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вуємо систему поглядів, вперше запропоновану Андреасеном у 1995 році,2
що фокусується на чотирьох ключових рушійних силах, які ми називаємо
BCOS-факторами – вигоди (benefits), витрати (costs), вплив інших (others) і
самовпевненість (self-assurance). Ці фактори відображають працю Фішбейна
і Айзена,a та включають три ключові умови, які МакІнніс, Мурман і Яворський вважають необхідними для того, аби відбулася поведінка. Це мотивація (motivation), можливість (opportunity) та здатність (ability) (МОА).3
Цільові аудиторії повинні бути мотивовані до дії. Але якщо їм бракує можливості (поблизу немає центру охорони здоров’я) або здатності діяти (немає
розуміння того, яким чином переконати дитину, яка потерпає від ожиріння,
вживати більш здорову їжу), тоді жодна дія не відбудеться. Як зазначає Ротшильд, лише освіти може виявитися достатньо, якщо мотивація і можливість високі, але здатність низька. Проте у випадках, коли можливість і
здатність високі, але мотивація є низькою, необхідним підходом може стати
закон.4 В інших випадках, маркетинг може відіграти ключову роль.
За BCOS-підходу, перші два фактори (вигоди і витрати) – це ті, на яких
найчастіше фокусуються у маркетингових текстах, оскільки вони наголошують на ролі обміну у відносинах з цільовими аудиторіями. Маркетологи
вважають, що шлях до успіху у змаганнях з конкурентами – це запропонувати вищу пропозицію цінності, що призведе (в ідеалі) до відносин з цільовою аудиторією на все життя. Одна справа вважати, що поведінка, критична
для успіху неприбуткової організації (і для успіху більшості прибуткових
фірм) – це та, що пов’язана з покупцем, який досягає компромісу (або ж
здійснює обмін) між вигодами і витратами. Цільові аудиторії визнають, що
вони повинні відмовитися від певних витрат, але натомість отримають певні
вигоди. У приватному секторі витрати – це зазвичай гроші та час, але у світі
неприбуткових організацій вони можуть включати біль (залучення до щеплень, донорське здавання крові, відмова від наркотиків), збентеження або
втрата самоповаги (пройти тестування на хворобу Альцгеймера), почуття
провини (повідомити щодо підозрюваного у ґвалтуванні дитини), та багато
інших поведінкових витрат. Завдання маркетолога неприбуткової організації – створити переконливий пакет вигод, що перевершують ці важливі витрати, таким чином створюючи переконливу пропозицію цінності. Це може
бути складним завданням.
Однак, поведінкою рухають не лише вигоди і витрати, що складають обміни – хоча увага лише до цих компонентів може бути достатньою, аби досягти значного успіху. Поведінка може бути – і є – під сильним впливом
інших чинників у середовищі цільової аудиторії. Ми всі знаємо випадки,
коли ми робимо власні розрахунки вигод та витрат і вираховуємо найкращий
вибір, а потім робимо щось цілком інше, оскільки дехто – дружина, колега
на роботі, чи дитина – бажає, аби ми зробили саме так. Сила міжособистісa

Мартін Фішбейн та Ізек Айзен – розробники теорії обґрунтованої дії, що являє собою модель для прогнозування поведінкових намірів, охоплює прогнози відносин та передбачення поведінки. Див., зокрема:
Fishbein, M., & Ajzen, I. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research.
Reading, MA: Addison-Wesley (1975); Ajzen, I. & Fishbein, M. Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall (1980).
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ного або соціального тиску може бути потужним впливом як на користь, так
і проти кампанії маркетолога неприбуткової організації. Багато значних донорів надають пожертви неприбутковим організаціям, оскільки однолітки
надали пожертви та попросили їх зробити це також. З іншого боку, першокурсник коледжу часто тисне на однолітків, аби вони вживали алкогольні
напої, кажучи їм: «усі так роблять». З огляду на це, «інший» фактор може
працювати як на користь, так і проти маркетолога. Розумні маркетологи
вчаться використовувати соціальний тиск, коли він допомагає, та мінімізувати цей тиск, якщо він шкодить.
Навіть якщо вигоди від конкретної поведінки перевищують витрати, і навіть якщо соціальний тиск вельми сприятливий, члени цільової аудиторії
можуть просто не діяти. Чималий досвід засвідчив, що фактор, якого бракує
– це те, що Альберт Бандура називає само-ефективність5 і що ми називаємо
самовпевненістю. Самовпевненість – це просто переконання людини, що він
чи вона насправді може здійснити певну поведінку. Це найлегше побачити
на прикладі паління та дієти. Значна частка всіх курців та тих людей, що
страждають на ожиріння (принаймні у країнах, що розвиваються) переконані в тому, що вигоди від припинення палити або переходу на дієту значно
перевищують витрати. Більше того, вони знають, що важливі для них люди
(наприклад, їхні діти) бажають, аби вони «вчинили правильно». Але вони
не діють, оскільки – іноді з досвіду – вони вважають, що просто не зможуть
досягти успіху. Якщо маркетолог у таких випадках додасть ще іншу вигоду
або ж «кричатиме голосніше» за допомогою розумної комунікаційної програми, то він/вона просто не досягне успіху. Для того, щоб програма була
ефективною, потрібно звертатися до відчуття самовпевненості особи.
Ми будемо знову і знову повертатися до цих BCOS-факторів на сторінках
даної книги, описуючи вибір цільової аудиторії та розробку елементів успішних програм. В наступних розділах ми представимо інші фактори, що впливають на поведінку цільової аудиторії. Однак, ми виявили, що
BCOS-фактори являють собою просту й портативну модель, корисну для широкого кола ситуацій впливу на поведінку.

ЦЕНТРАЛЬНА РОЛЬ ОБМІНУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЦІННОСТІ
Коли хтось купує Біг Мак, він або вона платить $2,09 або ж 460 японських ієн, та натомість отримує бутерброд. На найпростішому рівні, це обмін
грошей на їжу. Цільова аудиторія залучена до трансакції, оскільки він або
вона вважає, що співвідношення вигод до витрат краще, ніж за альтернативної дії з метою задоволення її/його потреби втамувати голод. У тому ж сенсі
репортер телестанції розповідає про подію з фандрайзингу у головному офісі
неприбуткової організації, оскільки він/вона вважає, що співвідношення
вигод (особистих або для організації) щодо витрат часу і обладнання вище,
ніж за будь-якої іншої альтернативи під час вказаної події.
Так само потенційний волонтер порівнює насолоду від процесу допомоги
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з тим часом, який потрібно на це витратити; штатний співробітник порівнює
вигоди від важкої праці над певною менеджерською директивою з витратами
часу та стресом від її виконання; федеральний законодавець порівнює вплив
законодавчого акту на його виборців з витратами часу та міжособистісного
капіталу з метою отримання підтримки і просування цього акту; або ж чоловік з високим тиском порівнює вигоди кращого здоров’я з роздратуванням
від того, що мусить здійснювати вправи і вживати ліки. У кожному випадку
мають місце розумові розрахунки компромісів. Для того, аби маркетолог
став успішним, цільова аудиторія має повірити, що обмін, який просуває
маркетолог, є кращим за будь-яку іншу прийнятну альтернативу – включаючи варіант нічого не робити. Таким чином, у найпростішому розумінні
базовим викликом для маркетолога є максимізація сприйманих вигод і мінімізація сприйманих витрат цільової аудиторії стосовно того, чого прагне
досягнути маркетолог. Ми називаємо це нездоланною пропозицією цінності.
Далі слід зазначити, що кожна вигода, яку може отримати цільова аудиторія від трансакції, представляє витрати для маркетолога (на її просування), а також багато витрат, які оплачує цільова аудиторія (наприклад,
витрачені зусилля, гроші, надана кров тощо) і які відображають вигоди маркетолога.
Типи обмінів
Обміни можуть відрізнятися в залежності від того, залучають вони дві
сторони чи багато сторін, а також залежно від того, призводять вони до
поведінки, яка є довготривалою, чи до поведінки з фіксованою тривалістю. Обміни, що залучають багато сторін, мають місце у низці випадків: «додатковою» стороною можуть бути 1) особи, пов’язані з цільовою аудиторією
– наприклад, інші члени родини, сусіди, інші члени закупівельної групи; 2)
пов’язані з маркетологом особи – наприклад, рекламна агенція або учасники каналу розподілу; 3) особи, незалежні від головних учасників трансакції, але необхідні для полегшення трансакції – наприклад, компанія з
випуску кредитних карток; 4) особи, незалежні від усіх сторін, але які прагнуть впливати на наявність або суть обміну – наприклад, очевидець, що переконує підлітка не брати запропоновану цигарку, або ж політик
національного рівня, який переконує громадян впевнено проголосувати.6
«Постійно діючі трансакції» – це такі, де одна або більше сторін повинні
здійснювати постійну поведінку як їх частину договору стосовно обміну.
«Трансакції з фіксованою тривалістю» – це, найчастіше, окремі одноразові
поведінки, наприклад, щеплення від хвороб чи продажі. Деякі трансакції,
як от оренда автомобіля або кімнати у готелі на декілька днів чи тижнів,
мають місце протягом певного, проте фіксованого часу. Дуже багато трансакцій, яких прагнуть у секторі неприбуткових організацій, однак, вимагають від цільової аудиторії змінити певну поведінку або ж поведінковий
набір на тривалий час. Наприклад, кампанії, що переконують дітей регулярно чистити зуби, підлітків – уникати наркотиків, дорослих – кинути палити, а пари закоханих – запобігати поширенню ВІЛ/СНІД. Безумовною
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стороною постійно діючої трансакцій (отже, вона є важливою для маркетологів) є те, що маркетинг не закінчується і не повинен закінчуватися тоді,
коли сторони погодилися на трансакцію або коли відбувся перший обмін в
межах трансакції. Маркетологи мають продовжувати впливати на бажану
поведінку (тобто її посилювати). У приватному секторі це часто називають
менеджментом відносин із клієнтами (customer relationship management –
CRM). 7

РІВНІ РОЗУМІННЯ ПОВЕДІНКИ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ
Як зазначено у Розділі 3, менеджер з маркетингу неприбуткової організації повинен починати із розуміння поведінки цільової аудиторії, оскільки
від цього залежить успіх організації. Існує чотири великі групи менеджерських рішень, для яких розуміння поведінки цільової аудиторії є особливо
важливим. Ці рішення визначатимуть наступне:
1) Як об’єднати цільові аудиторії у подібні групи з метою маркетингового
планування.
2) Які сегменти обрати в якості цільових ринків та скільки ресурсів виділити для кожного з цих ринків.
3) Як позиціонувати бажану поведінку чи поведінки в якості жаданої
пропозиції цінності.
4) Як перетворити пропозицію цінності на конкретні елементи пропозиції, її витрати, як здійснити доставку та забезпечити комунікації.
Ми опишемо перші три з цих рішень в Розділах 6 і 7, а останнє у Частині
ІІІ.
Є також 4 рівні розуміння менеджером поведінки цільової аудиторії, з
метою прийняття кращих рішень стосовно вказаних питань:
1. Описове розуміння. На найпростішому рівні менеджер може розробити профіль характеристик цільової аудиторії на даний проміжок
часу. Скільки покупців даного віку, статі, що займають певну посаду,
є присутніми на ринку А, скільки обмінів типу В вони створюють протягом місяця Y, витрачаючи при цьому Х маркетингових доларів
тощо? На складнішому рівні, менеджер може забажати розподілити
за категоріями цільові аудиторії за допомогою таких складних індексів, як їх соціальне становище, життєвий цикл родини, або ж їх психографічний профіль.
2. Розуміння зв’язків. На цьому рівні менеджер може бажати дізнатися,
які саме поведінки або характеристики у профілі пов’язані з певними
іншими характеристиками чи поведінкою протягом певного проміжку
часу. Тому менеджер з маркетингу може бажати дізнатися: чи
пов’язане відвідування музеїв із посадою, відвідування театру – зі
статтю, а відвідування обох закладів – з віком та складом родини.
3. Розуміння причинних зв’язків. Якщо виявлена криволінійна залеж122
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ність між життєвим циклом родини та відвідуванням мистецьких
подій, менеджер може бажати знати: це народження чи дорослішання
дітей призводить до того, що людина менше відвідує події виконавчого мистецтва, або ж ці два набори факторів просто випадково з’являються разом з інших причин. Цей рівень розуміння виходить за
межі зв’язку, оскільки має показати детермінованість. Така інформація особливо цінна у випадку, якщо «причина» дій – це маркетингове
втручання, яке менеджер може контролювати.
4. Вміння пояснити причини. В ідеальному випадку, менеджер з маркетингу знає не лише те, що А спричинює В, але й чому це відбувається. Тобто, менеджер може «знати», що відвідування мистецьких
подій має криволінійну залежність із віком, а поява дітей спричиняє
зменшення значення вказаних подій. Однак, менеджер може лише
мати гіпотези щодо цього. Можна, наприклад, пояснити таким чином,
що поява дітей призводить до обмежень бюджету, й тепер людина не
може дозволити собі розкоші як раніше, наприклад, відвідування мистецьких подій (економічне пояснення). Альтернативне пояснення:
молодші члени сім’ї тиснуть на дорослих, аби вони не відвідували мистецькі події (соціологічне пояснення). Або ж поява дітей може змінити особисті пріоритети людей. Він або вона може вирішити
проводити більше часу з дітьми або ж більше часу відводити на створення міцного економічного майбутнього родини, що не залишає
місця на увагу до виконавчого мистецтва (психологічне пояснення).
Очевидно, що саме маркетолог виконавчого мистецтва має зробити,
аби повернути родини з новими дітьми – або чи слід їй/йому взагалі
щось робити – залежить від того, яке з цих пояснень є найбільш достовірним.
Розвиток глибокого розуміння різноманітних цільових ринків є, звичайно, не легкою справою. Це приходить з часом, досвідом, а також із ретельним використанням формальних та неформальних підходів у
дослідженнях (описується у Розділі 5) стосовно збору фактів, з розуміння
відносин і повільного утворення з них моделі. Але ж особисте спостереження
і формальне дослідження, швидше за все, будуть набагато ефективнішими
за умови, якщо вони базуються на надійній концептуалізації чи на моделі
поведінки цільової аудиторії. У подальшій частині цього Розділу буде запропонована така концептуалізація, заснована на BCOS-моделі. Ми концентруємося на індивідуальній поведінці, хоча визнаємо: у деяких випадках
маркетолог може концентруватися на групі осіб (наприклад, спонукуючи
корпорацію або іншу неприбуткову організацію до кооперації у стратегії) або
навіть на цілій місцевій громаді. У певному сенсі, дехто може розглядати
групи просто як сукупність осіб, формально або неформально зібраних у
групи.
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ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА
Індивідуальні поведінки (на які може вплинути маркетолог) вимагають,
аби цільова аудиторія прийняла рішення: діяти чи не діяти. Рішення щодо
цього відрізняються за двома важливими показниками: участь і складність.
Участь і складність
Хоча це, очевидно, є продовженням одне одного, проте теоретики поведінки розрізняють обміни з низькою участю та з високою участю. Вони вважають, що різниця впливає на ступінь пізнання або вирішення проблеми,
яке здійснить цільова аудиторія під час і після процесу обміну. Відповідно
до визначення Енгеля та Блекуелла стосовно товарів та послуг:
Участь – це активація розширеного вирішення проблем поведінки, коли
акт купівлі або споживання розглядається тим, хто приймає рішення,
як такий, що має велике особисте значення та актуальність.8
Виявлено, що високе особисте залучення виникає, коли виконується принаймні одна з умов:
1. Поведінка, яка вимагається від цільової аудиторії, відображатиметься
на її/його самооцінці.
2. Економічні та особисті витрати «неправильної» поведінки сприймаються як високі.
3. Особисті або соціальні ризики «неправильного» рішення сприймаються як високі.
4. Сильний зовнішній тиск референтної групи (не маркетолога) вимагає
діяти певним чином, а також існує сильна мотивація цільової аудиторії підпорядковуватися.
Таким чином, обміни можуть відрізнятися ступенем особистої участі.
Вони також можуть відрізнятися залежно від складності для того, хто приймає рішення. Складність відрізняється залежно від участі та ступеню новизни рішення. Є, звичайно, обміни, які здійснюються вперше, і обміни, що
здійснюються після багатьох років досвіду. Таким чином, ми можемо очікувати дуже складний процес прийняття рішень для обмінів, що здійснюються
вперше та з високим ступенем особистої участі, наприклад, це остаточна відмова від вживання алкоголю. Проте з набуттям досвіду цільовою аудиторією
процес прийняття рішення буде спрощуватися, відображуючи цей досвід.
До певної мірі, оскільки процес обміну багато разів повторюється, процес
оцінювання може стати відносно рутинним, хоча предмет обміну далі матиме
високий ступінь участі; наприклад, щодо продовження займатися фізичними вправами або відмови від пропозицій наркотиків. Ця відмінність відображена у Таблиці 4-1.
Можливо, багато інших обмінів у секторі неприбуткових організацій, наприклад, невеликі пожертви, голосування з тривіальних громадських тем,
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Таблиця 4-1. Таксономія підходів до процесів прийняття рішень
споживачами
Ступінь особистої участі
Досвід

Високий

Низький

Жодного

Екстенсивний процес
прийняття рішень

Спрощений процес прийняття рішень

Деякий

Спрощений процес прийняття рішень

Процес прийняття рішень не
спостерігається

Значний

Рутинний процес прийняття рішень

Процес прийняття рішень не
спостерігається

підписання простої петиції тощо – це насправді дії з низьким ступенем особистої участі. Також важливо, щоб менеджер неприбуткової організації не
перебільшував важливість поведінки для цільової аудиторії. Наш досвід
свідчить: існує реальна загроза, що короткозоре бачення маркетингу, за
якого у центрі є організація, породжуватиме у менеджерів переконання, що
обмін містить високий ступінь особистої участі цільової аудиторії, оскільки
це так для маркетолога. Маркетолог потім може бажати розвинути детально продуманий рівень розуміння обміну, хоча насправді цей обмін відносно простий.
Висловивши це важливе застереження, ми повинні повторити свою позицію, що набагато більша кількість (напевно, більшість) обмінів, в які залучені маркетологи неприбуткових організацій, фактично розглядаються
як обміни з високим ступенем особистої участі, а тому залучають те, що
Хойєр і МакІнніс називають високою обробкою, високою розробкою.(9) Рішення про зміну звичок щодо здоров’я, голосування за основних кандидатів,
вибір школи або кар’єри, пожертва значних коштів та часу, відвідування мистецьких подій, зміна релігійних установ, підтримка референдуму стосовно
податків, дотримання законів тощо, можна охарактеризувати наступним
чином:
s відбуваються за участі найбільш природних сторін самооцінки особистості;
s потребують значних особистих чи економічних пожертв;
s є ризик значних особистих або соціальних витрат у випадку прийняття
невірного рішення;
s має місце значний тиск за чи проти.
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ДУЖЕ СКЛАДНІ РІШЕННЯ
Стадії змін
Типове, дуже складне рішення – це таке, у процесі прийняття якого цільова аудиторія вперше обдумує виконання певної поведінки. Одне із ключових концептуальних досягнень (що походить із неприбуткової сфери)
називається соціальний маркетинг – це визнання того, що прийняття рішень
з високим ступенем особистої участі не приходить швидко, й вони еволюціонують з часом. Людина не перетворюється з особи з надмірною вагою на свідомого практикуючого прихильника дієти за одну ніч – чи навіть за декілька
місяців. Люди не стають прихильниками опери протягом місяця. Селяни у
країнах, що розвиваються, не сприймають нові санітарні практики внаслідок поодинокої лекції працівника служби охорони здоров’я.
Хоча можна визнати, що маркетологи неприбуткових організацій мають
виклики, подолання яких займе багато часу, досягненням маркетингової літератури (що починається із соціальної психології) стало те, що вказаний
тривалий процес можна розбивати на стадії. Більше того, як це показано у
дослідженні Джеймса Прохаски та його колег,10 кампанії можуть бути ефективнішими, якщо вони спрямовані на втручання саме на тій стадії, на якій
знаходиться цільова аудиторія.11 Тобто виклик для маркетолога потрібно
вбачати не у тім, аби зробити негайні дії, а як перевести людину на наступну
стадію. Звичайно, цей підхід уже тривалий час визнають фандрайзери, що
прагнуть значних пожертв. Вони не йдуть до офісу виконавчої дирекції у
День Перший, аби просити мільйон доларів. Пошуки донора вимагають багато такого, що фандрайзери називають «культивація». Перевага запропонованого тут підходу полягає у тім, що стадіям надано конкретні імена, а їх
впливи на стратегію є чітко пояснені.
Отже, Існують так звані стадійні моделі, що включають від 4 до 6 стадій.
Ми адаптували чотирьох-стадійну модель, що базується на п’яти-стадійній
моделі Прохаски та ДіКлементе, об’єднуючи стадії Підготовки та Дії в одну
для простоти та психічної переносимості. Стадії та їх короткі наслідки зазначені нижче.
u Попереднє розмірковування. Завжди є багато й дуже багато членів будьякої цільової аудиторії, що не замислюються над поведінкою, в якій зацікавлений маркетолог неприбуткової організації. Це може бути той
випадок, що вони ніколи не чули про бажаність такої поведінки (наприклад, вони не знають, що є вакцина від конкретної хвороби, яка вбиває їх
сусідів). Це також має місце тоді, коли з’являється нова ідея, наприклад,
класти дітей на спину для зменшення ризику синдрому раптової дитячої
смертності (СРДС).a В інших випадках може трапитися так, що особа чула
a Синдром раптової дитячої смерті (СРДС, лат. mors subita infantum, англ. sudden infant death syndrome,
SIDS) – раптова смерть від зупинки дихання зовні здорового немовляти або дитини, при якій розтин не
дозволяє встановити причину летального результату. Іноді СРДС називають «смертю в колисці», оскільки
їй можуть не передувати ніякі ознаки, часто дитина помирає уві сні. Вперше термін «СРДС» запроваджено
у 1969 році. Дослідження проблеми провадиться з 1950-х років, з другої половини 1980-х років вивчення
СРДС інтенсифікувалося.
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про певну поведінку, але дійшла висновку, що він чи вона не має тут інтересу. Це може пояснюватися сильним опором з боку соціуму. Вони можуть пояснюватися тим, що людина вважає, що це суперечить її або його
релігії. Він або вона може думати, що це недоречно особисто для неї чи
нього (наприклад, це «західна ідея» для східної культури). Хороший приклад: підлітки, які вважають, що фруктові алкогольні напої – це не є проблема. Кампанія Американської Медичної Асоціаціїa намагається
наголосити на довгострокових результатах алкоголізму (див Рисунок 4-1).

Рисунок 4-1. Довгострокові наслідки алкоголізму
Джерело: Люб’язність Американської Медичної Асоціації.
a

Американська медична асоціація (АМА, American Medical Association) – фахова неприбуткова організація, найчисельніша асоціація лікарів та студентів медичних спеціальностей у США (215,9 тис. членів у
2010 році, зокрема близько 20% усіх практикуючих лікарів). Місія – просування медицини як науки та
практичної діяльності. Заснована у 1847 році, штаб-квартира у Чикаго (штат Іллінойс). Станом на 2011
рік: бюджет $355 млн., кількість штатних працівників – 1059.
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Розмірковування. Це, звичайно, саме та стадія, на якій робиться більша
частина маркетингу, і де більшість маркетологів сподіваються зустріти
споживачів. Це стадія, на якій цільова аудиторія думає про поведінку.
Цільова аудиторія зважує витрати і вигоди від обміну, обмірковуючи,
яких саме їх дій інші важливі для них люди бажають або не бажають, та
формують відчуття, чи можуть вони насправді виконати поведінку. Андреасен розрізняє раннє та пізнє розмірковування: 12
3 Раннє розмірковування. Це стадія, на якій цільова аудиторія тільки
починає думати щодо поведінки. Тут у центрі уваги будуть вигоди і
витрати. Вигоди будуть особливо важливими; якщо цільова аудиторія
не побачить суттєвих вигод, вона навряд чи піде далі у цьому процесі
(якщо тільки не має дуже сильного соціального тиску це робити).
3 Пізнє розмірковування. Це стадія, на якій цільова аудиторія активно
розмірковує над варіантами дій. На цьому етапі, цільова аудиторія вже
не обмірковує переваги – вона вже їх добре знає. Вона більше стурбована витратами. Ми всі так робимо, коли дещо, що здавалося справді
хорошою ідеєю, йде ближче до рук – вечірка після роботи, яку довго
чекали, стає менш привабливою тоді, коли надходить час, оскільки ми
втомлюємося, а також зростає важливість інших зобов’язань. Цільові
аудиторії на стадії пізнього споглядання також більше турбуються про
те, що інші думають про їх здатність бути успішними.
Підготовка та дія. Коли кампанія набирає силу, багато членів цільової
аудиторії перебувають на стадії, коли вони вже обдумали поведінку та готові діяти. Вони просто не зробили перший крок! Іноді це відбувається
внаслідок того, що вони довго сумніваються у собі. Іноді, однак, це просто
справа можливості і певного фінального поштовху.
Підтримка. Деякі кампанії є успішними, якщо люди діють лише один
раз, але для багатьох кампаній потрібно, щоб члени цільової аудиторії повторювали свою поведінку. Багато курців кидають палити, але з них 80%
або навіть більше знову починають палити. Національна освітня програма
щодо високого кров’яного тискуa сильно концентрувалася на ранніх зусиллях, аби члени цільової аудиторії почали хвилюватися через високих
кров’яний тиск, його наслідки, та щоб вони приймали запобіжні заходи.
Моніторингове дослідження багаторічної кампанії засвідчило менеджерам, що багато осіб, які страждають на високий кров’яний тиск, переставали здійснювати запобіжні дії – частково внаслідок того, що
профілактика не пропонує особистих вигод, які можна спостерігати
(тобто людина не відчуває себе якось інакше). У подальшому фокус кам-

a Національна освітня програма щодо високого кров’яного тиску (National High Blood Pressure Education
Program, NHBPEP) – створена в 1972 році, як результат спільних зусиль фахових організацій сфери охорони здоров'я, державних департаментів охорони здоров'я та багатьох громадських груп. Програма управляється і координується Національним інститутом серця, легенів і крові інститут (National Heart, Lung,
and Blood Institute, NHLBI). Метою є зниження смертності та інвалідності, пов'язаних з високим
кров'яним тиском.
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панії змістився на переконування людей продовжувати здійснювати бажану поведінку.
Стадійний підхід передбачає різні маркетингові акценти на різних стадіях:
l Для тих, хто знаходиться на стадії попереднього розмірковуванням про
бажану поведінку, принциповий виклик маркетолога – це створення обізнаності і знання, а також створення інтересу (тобто створення у представників цільової аудиторії відчуття важливості проблеми саме для
себе). Маркетологи часто називають це «виникненням потреби». Виникнення потреби може бути спонтанним для окремої людини. Наприклад,
Кріс Форд закінчує школу і може вирішити, що йому необхідно вступити
до коледжу з метою здобуття подальшої освіти. Внутрішня інформація
– перше важливе джерело виникнення потреби. Збудження внутрішньої
інформації також може приймати форму фізіологічних драйверів (наприклад, голод, секс тощо). Зовнішня інформація може надходити від
інших осіб (наприклад, від друзі або родини, які наполягають на тому,
аби Кріс Форд закінчив коледж) чи з медіа (наприклад, реклама або брошури коледжів, постери, статті у газетах). Ці типи інформації часто можуть бути дуже впливовими, і змушують людину обмірковувати певні
дії, про які він або вона інакше б не замислились.
l Для осіб, які знаходяться на стадії раннього споглядання, маркетолог має
розробити та повідомити сильні вигоди. Як зазначено нижче, це повинні
бути особисті вигоди, а не вигоди для інших або ж суспільства.
l Для осіб, які знаходиться на стадії пізнього споглядання, акцент має зміститися на зменшення витрат і створення соціального тиску на користь
бажаної поведінки. Маркетолог повинен уникати природного намагання
«штовхати вигоди» на повільну до дії цільову аудиторію (вони дізнаються
про вигоди); це витрати і соціальні спірні питання, які набирають перебільшених розмірів.
l Для осіб, які знаходяться на стадії підготовки до дій та власне дії, головне
– допомогти підтримати впевненість у собі та максимізувати можливості
діяти.
l Для осіб, які знаходяться на стадії підтримки, увагу потрібно перемістити
на створення системи винагород, аби зробити повторну поведінку легшою, а також зламати супротивний соціальний тиск на бажану поведінку.
Стадійною концепцією керується головна кампанія Федерації споживачів
Америки,a що називається «Америка економить» (“AmericaSaves”). Мета
a Федерація споживачів Америки (Consumer Federation of America) – неприбуткова організація, створена
у 1968 році. Місія – просування інтересів споживачів шляхом наукових досліджень, освіти та пропаганди.
Об’єднує близько 300 організацій споживачів, що налічують до 50 млн. індивідуальних членів. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія).
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цієї кампанії (вперше проведена у місті Клівленд у 2002 році як пілотний
проект ClevelandSaves) –переконати якомога більше людей з обмеженим
бюджетом почати заощаджувати – хоча б трохи щомісяця. На домашній сторінці кампанії написано:
«Ми вважаємо корисним бачити окремих американців на десятій милі
по дорозі заощаджень. Ті, хто ще не пройшов однієї милі, не розуміють
важливості заощаджень, тому й не заощаджують. Ті, хто знаходиться
на третій милі, знають щодо цінності заощаджень, але не вважають
себе здатними до них, тому й не роблять цього. Ті, хто знаходиться на
шостій милі, розуміють важливість заощаджень та вважають, що вони
можуть це робити, але ще не почали. Ті, хто знаходиться на сьомій
милі, почали заощаджувати. Ті, хто знаходиться на десятій милі, заощаджують настільки ефективно, наскільки тільки можуть; це також
означає, що вони ефективно керують своїми грошима та боргами». 13
Процес розмірковування
На стадії розмірковування члени цільової аудиторії серйозно обмислюють
поведінку, яку рекомендує кампанія, а також, що є дуже ймовірно, інші альтернативи. Фактори і процеси, що відіграють роль на цій стадії, у загальному
вигляді відображені на Рисунку 4-2, що також відображає фактори, які є
важливими на інших трьох стадіях.
Збір інформації
Після виникнення потреби, члени залученої цільової аудиторії переважно
починають збирати інформацію, яка допоможе йому або їй вирішити, що ж
слід робити. Для маркетологів важливо розуміти, що являє собою цей процес, оскільки це ключова шпара для впливу маркетолога. Як зазначено на
Рисунку 4-2, цільова аудиторія шукає інформацію з метою сформувати
групу вибору, а потім оцінити її за вигодами і витратами, аби вирішити, що
саме він або вона ймовірно будуть робити. «Те, що вони ймовірно будуть робити» здебільшого уявляється як їх поведінковий намір – стан, на який вказує BCOS-модель, що також залежить від інших чинників та впевненості у
собі. Оцінюючи групу вибору під час прийняття першого рішення, цільова
аудиторія має з’ясувати, на якій підставі будуть прийматися рішення, тобто
визначити критерії оцінювання, на які у свою чергу впливають мотиви і
цінності людей, а також думки інших.
Формування групи вибору
Під час процесу збору інформації, перед цільовою аудиторією вимальовується все чіткіша картина головних доступних альтернатив. Він або вона
викреслює певні альтернативи і рухається у напрямі прийняття рішення
щодо вибору між декількома альтернативами, які залишаються. Процес звуження вибору можна проілюструвати на прикладі Кріса Форда. Форд обмірковував численні альтернативи вступу до коледжу, що включали
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Рисунок 4-2. Модель комплексного оцінювання
працевлаштування на роботу, службу в армії, подорожі та байдикування.
Він вирішив, що вступ до коледжу має найбільший сенс. Йому слід вступити
до муніципального коледжу, до університету штату чи до приватного коледжу? Перевіривши свої потреби та цінності, він вирішив вступити до приватного коледжу.
Зараз ми можемо описати як Кріс звузив свій вибір до конкретного набору
коледжів. На Рисунку 4-3 показано послідовність наборів, залучених до процесу прийняття рішень цільовою аудиторією. Загальна група репрезентує
всі існуючі приватні коледжі, незалежно від того, знає чи ні про них цільова
аудиторія. Цей перелік налічує тисячі закладів. Загальний набір можна поділити на групу обізнаності цільової аудиторії (коледжі, про які він чув) і
групу, з якою не обізнана цільова аудиторія. З тих, про які він чув, Кріс
забажає розглянути лише обмежену кількість – ці коледжі складають групу
розгляду, а всі інші – групу, яка не підходить. Коли він зібрав додаткову
інформацію, декілька коледжів залишаються сильними кандидатами, і вони
складають групу вибору, а інші формують групу, з якої не вибирають.
(Деякі дослідження пропонують думку, що група вибору рідко перевищує
сім альтернатив, плюс-мінус дві). Дозвольте нам припустити, що студент
надсилає вступні документи до чотирьох коледжів зі своєї групи вибору, та
що його зарахували до всіх чотирьох. На фінальному кроці, він уважно оцінює коледжі у групі вибору (ми коротко опишемо цей процес) і потім робить
остаточний вибір, у даному випадку – Корнельський університет.a
a Корнельський університет (Cornell University, Корнелл) – престижний приватний університет , розташований у місті Ітака (штат Нью-Йорк). Заснований у 1865 році, член Ліги плюща. Станом на 2010 рік –
близько 21 тис. студентів та аспірантів, цільовий фонд - $5,3 млрд. Площа кампусу – 300 гектарів.
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Рисунок 4-3. Послідовні групи у прийнятті рішень споживачем
Висновок з цього процесу звуження вибору полягає у тому, що маркетолог
неприбуткової організації потенційно конкурує з великою кількістю інших
виборів з кола інтересів цільової аудиторії. Таким чином, перед розробкою
планів роботи на окремому сегменті ринку, маркетолог неприбуткової організації повинен дослідити цільову аудиторію, з метою дізнатися: 1) чи знаходиться рекомендована поведінка у групі обізнаності, розгляду і вибору для
цільової аудиторії, 2) якщо поведінка знаходиться у цих групах, тоді хто
саме є конкурентами. Якщо поведінка не знаходиться, наприклад, у групі
вибору, тоді бажаний обмін є неможливим. Тоді перше маркетингове завдання – це перемістити бажану альтернативу у групу вибору потенційних
покупців.
Визначення критеріїв оцінювання
З метою прийняття остаточного рішення він обиратиме з альтернативних
поведінок. Кріс Форд повинен скласти певну базу для формування загальної
оцінки альтернатив у групі остаточного вибору. Вірогідно, розвиток цих кри-

a Тулейн (Тулейнський університет, Tulane University) – приватний дослідницький університет, розташований у Новому Орлеані (штат Луїзіана). Заснований у 1834 році як державний медичний коледж; пізніше
став університетом та був приватизований. Станом на 2010 рік навчалися понад 11 тис. студентів та аспірантів, працювали понад1,1 тис. викладачів. Площа кампусу 44,5 гектари. Цільовий фонд – $0,8 млрд.
Член Південної ліги плюща.
b Дартмут (Дартмутський коледж, Dartmouth college) – приватний вищий навчальний заклад, розташований у Гановері (штат Нью-Гемпшир). Заснований у 1769 році, член Ліги плюща. Кампуси займають площу
близько 259 кв. км. Станом на 2010 рік навчалися понад 6,1 тис. студентів та аспірантів. Цільовий фонд –
$3,4 млрд.
c Де Поль (Університет Де Поль, De Paul University) – приватний римо-католицький університет. Заснований у 1898 році. Розташований у Чикаго (штат Іллінойс). Назву дав французький священик ХУІІ століття
Сент-Вінсент де Поль. Станом на 2011 рік навчалося 25,4 тис. студентів та аспірантів. Цільовий фонд –
$414 млн.
d Лоуренс (Університет Лоуренс, Lawrence University) – приватний гуманітарний коледж у Епплтоні (штат
Вісконсін). Заснований у 1847 році. Станом на 2010 рік навчалося 1566 студентів та працювали 156 викладачів. Кампус займає 206 гектарів. Цільовий фонд – $180 млн.
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теріїв – це крок, який можна зробити перед чи (що є більш ймовірно) у процесі визначення його групи вибору. Очевидно, якщо маркетолог коледжу
бажає вплинути на Форда, він має розуміти, що важливо для Форда. І знайти
те, що важливо для Форда – це насправді виявити дві наступних речі: 1) які
фактори Форд обмірковує при оцінці різноманітних альтернатив, і 2) відносну цінність, яку він надає кожному фактору. Ми будемо посилатися на
перше як на критерії вибору і на останнє як на вагу критеріїв.
Один з головних факторів, що визначає критерії Кріса Форда у процесі
вибору коледжу – це його власні потреби. Оскільки окремі люди мають багато базових потреб, маркетолог повинен виявити, котра з них застосовується у кожному конкретному випадку. Одна з найкорисніших методологій
базових потреб – це ієрархія потреб Маслоу, показана на Рисунку 4-4. Маслоу вважає, що люди діють, маючи на меті задоволення своїх нижчих потреб
перед тим, як задовольняти свої вищі потреби.14 Голодний чоловік, наприклад, спершу спрямовує свою енергію на пошук їжі. Якщо ця базова потреба
задоволена, він може присвятити більше часу потребам безпеки, таким як
правильне харчування та дихання чистим повітрям. Коли він почувається у
безпеці, тоді може присвятити час поглибленню соціальних зв’язків та
дружбі. Потім він може шукати те, що задовольнить його потребу у самоповазі та повазі з боку інших людей. Як тільки ці потреби задоволені, він вільний реалізувати свій потенціал іншими способами. Як тільки задоволена
кожна потреба нижчого рівня, вона перестає бути мотивом, а вища потреба
починає визначати мотиваційну спрямованість людини.
Ми можемо запитати: які базові потреби стимулюються виникненням інтересу до коледжу. Деякі старшокласники занепокоєні тим, чи вони можуть
дозволити собі коледж і задовольнити свої базові потреби в їжі та належному
житлі. Інші цікавляться, чи будуть вони у безпеці далеко від дому. Ще інші

Потреби у
самореалізації
(саморозвиток та
самореалізація)
Потреби у повазі
(самоповага, визнання, статус)
Соціальні потреби
(відчуття приналежності, любов)
Потреби у безпеці (безпека, захист)
Фізіологічні потреби (їжа, вода)

Рисунок 4-4. Ієрархія потреб Маслоу
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хвилюються, чи зможуть вони знайти таких людей, які їм будуть подобатися
і яким вони самі сподобаються. А інші стурбовані самоповагою та самореалізацією. Коледж не в змозі присвятити увагу усім цим потребам. Таким
чином, ми знаходимо коледжі, які спрямовують свої зусилля переважно на
потребу приналежності (маленькі школи з маленькими класами, факультет,
що турбується про студентів і якісне соціальне життя), інші заклади – на потребу студентів у самоповазі (багато коледжів «з ім’ям»), а ще інші – на потребу у самореалізації ( багато «творчих» шкіл)
Студенти часто прагнуть задовольнити кілька потреб, причому деякі з
яких конфліктують між собою. Таким чином, студент може мати високі потреби як у досягненнях, так і щодо приналежності. Це може створити ментальний конфлікт, який можливо вирішити або ставленням до певної
потреби як до важливішої, або ж коливанням між різними потребами у різний час. Тут починають відігравати роль цінності людини, тобто, ті засади,
за допомогою яких людина оцінює різноманітні результати, що можуть слідувати за конкретним вибором.
Є чотири різні методи визначення критеріїв оцінки: 1) прямі питання, 2)
непрямі вимірювання, 3) схеми сприйняття, 4) конджоїнт аналіз.
Вигоди і витрати
Модель BCOS і, серед інших, робота Фішбейна та Айзена, роблять очевидним, що люди на зразок Кріса Форда, які ще не визначилися (чи робити їм
певні дії, або які з декількох дій зробити), будуть розмірковувати над двома
речами:
1. По-перше, вони переглянуть свій набір сприйняття (які називаються
переконанням) щодо ймовірних конкретних позитивних або негативних результатів внаслідок здійснення певних дій у групі вибору (тобто,
вигод і витрат).
2. По-друге, вони зважать, наскільки важливим (наскільки цінним) є
для них кожна з вигод або витрат. Деякі будуть дуже важливими, а багато будуть незначними. Ми будемо посилатися на ці цінності як на
зважені критерії.
Спільно ці сприйняття та їх важливість складатимуть те, що цільова аудиторія (Кріс) вважає пропозицією цінності, яку пропонують. Звичайно,
якщо дитина або студент коледжу не зможуть поїхати на пляж під час весняних канікул, то це є важливий результат для підлітка чи коледжу, якого
слід уникати. Організація під назвою «Справа у градусі» створила потужне
повідомлення щодо такої поведінки.
Отже, важливе місце для старту маркетингового планування – отримати
уявлення про ці переконання та їх відносну важливість для ринкового сегменту – того, як саме вони бачать цінність пропозиції. В ідеальному випадку,
це виявляється в формальному кількісному дослідженні, або принаймні у
підходах неформальних досліджень, описаних у наступному Розділі. Комбінація переконань і зважувань повинна передбачати те, що Фішбейн та
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Айзен називають намірами щодо поведінки. Історія досліджень показала,
що наміри – хороші провісники поведінки.
Нотатка щодо переконань про об’єкти у порівнянні з поведінкою
Важливо зрозуміти, що підхід, який ми тут використовуємо – це моделювання ставлень індивідів до дій. Це узгоджується із загальним підходом
Рисунок 4-5. Зображення наслідків вибору поведінки

Джерело: Довідкова служба Американської Медичної Асоціації.

135

Частина ІІ
Розділ 4

Стратегічне планування та організація
Розуміння поведінки цільової аудиторії

даної книги, а саме робиться наголос на поведінці. Передбачені наслідки поведінки (за і проти) – є центральними детермінантами дії. На жаль, багато
маркетологів і дослідників як сектору неприбуткових організацій, так і бізнес-сектору, вважають, що вони повинні досліджувати переконання індивідів про об’єкти, залучені до обміну, а не результати дій щодо об’єктів. У
випадку Кріса Форда ці невірно спрямовані дослідники можуть спробувати
вивчати сприйняття Крісом Фордом Корнелла або Дьюка як об’єктів самих
по собі, а не сприйняття ним того, на що було б схоже навчання там. Цей підхід часто може призводити до прогнозів, далеких від істини. Якщо хтось попросить Кріса Форда оцінити коледжі, він, наприклад, може назвати в якості
важливих атрибутів репутацію факультету щодо здійснення досліджень та
гуманітарної освіти, привабливість кампусу, інноваційність навчального
плану тощо. Все це може бути дуже важливим для оцінювання коледжів Крісом Фордом, але мати мало або нічого спільного з його оцінкою можливості
навчатися у них. Питання щодо атрибутів коледжу можуть ніколи не розкрити того, чим Кріс був дуже занепокоєний: кого він може там зустріти, хто
може стати його приятелем на усе життя. Він може не зрозуміти, що саме це
мав на увазі інтерв’юер, коли запитував його щодо атрибутів коледжу
(об’єкт), а не про вступ до нього (поведінку).
Ми незмінні у думці, що у сукупності рішень з високим ступенем залучення, це поведінкові наміри визначають поведінку, і сприйняття результатів поведінки – головні детермінанти цих поведінкових намірів (разом з
іншими між особистими факторами, які будуть коротко описані). Цей підхід
буде центральним у нашому розгляді стратегічного планування у всій наступній частині книги. Дослідження цих переконань та значень мусить бути
критичною базою дослідження, що передує виконанню вказаного планування.
Вплив інших
Однак, як показує BCOS-модель і розширена модель Фішбейна та Айзена,
достатні чи ні вигоди та витрати для прогнозування поведінкового наміру,
також це залежить від впливу інших. Альберт Бандура сказав би, що це
також залежить від самовпевненості особи. Девід Рейсман зазначив багато
років тому, що багато людей ідуть по життю, сприймаючи сигнали щодо належної поведінки переважно з того, що соціологи називають «важливістю
інших» або «референтами».15 Цими референтними особами або групами можуть бути люди, яких вони знають, або ж люди, яких вони тільки бачили чи
про яких вони читали (наприклад, зірки кіно і рок-зірки). Далі, це можуть
бути люди, з якими вони ідентифікують себе (членство референтів), яким
вони заздрять, на яких вони одного дня прагнуть бути схожими (референти
натхнення), або ж це люди, на яких вони не бажають бути схожими (негативні референти). Останнє можна показати на прикладі підлітків, які відмовляються навчатися у коледжі, в якому навчалися їхні батьки, або не
бажають одягатися чи підстригатися так, як того бажають їхні батьки. Такі
референти можуть внести свій внесок у критерії, які люди використовують
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у процесі їх особистого ставлення до дії. Вони також можуть мати безпосередній вплив на поведінкові наміри, створюючи тиск на осіб, аби вони діяли
певним чином. 16 «Термометром» для кампаній із залучення волонтерів або
кампаній з фандрайзингу може бути тонкий спосіб – повідомити цільову аудиторію, що інші почали брати у них участь.
На деяких людей може справляти безпосередній вплив декілька референтів одночасно. Інші можуть взагалі не перебувати під впливом референтів.
Жінки в Африці часто переїжджають у будинок свого чоловіка до шлюбу.
Там вони підпадають під вплив своїх свекрух, які (особливо у країнах, що
розвиваються) можуть бути дуже налаштовані проти «сучасних» ідей. Це
часто ускладнюється, коли маркетолог є від західної неурядової організації,
яка (існують такі побоювання) знайомить молодь з «поганими» цінностями.
Приклад США демонструє схожу динаміку. Кампанія, що мала на меті
переконати дівчат з коледжу змушувати своїх хлопців користуватися презервативами, виявила: багато дівчат відчували, що вони будуть здаватися
дивними або «інакшими», якби вони так робили. Безумовно, навчання у коледжі – це той час, коли норми групи (або ж сприймані норми групи) дуже
важливі для молодих людей у виборі нових стилів життя. У цьому випадку
жінки, які навчалися в коледжі, вважали, що дуже мало їх однолітків діють
так, як рекомендується, хоча насправді багато хто це сприймав. Те, що потім
вимагалося у якості складової частини кампанії – це широка комунікація
справжніх норм. «Нормуючі» підходи стали відносно поширеними протягом
останнього десятиліття, оскільки маркетологи стали більш чутливими до потенційних наслідків (за та проти) переконань людей стосовно того, що є нормою.17
Самовпевненість
Як наголошує BCOS-модель, наміри щодо поведінки також знаходяться
під впливом впевненості у собі, яка може становити велику частину решти
«незрозумілих» відхилень у багатьох дослідженнях, що зазнали невдачі у
справі впливу на поведінку. Люди потребують відчуття того що, вони можуть
насправді впоратися із поведінкою, яка надасть їм ті результати, які вони
цінують. Це функція двох речей. По-перше, чи є можливість діяти? Чи є
місця, де можна займатися фізичними вправами, або ж чи є клініка самодопомоги для постраждалих від зловживань у родині? По-друге, чи є у людей
можливість діяти? Чи є в них авто, аби доїхати до клініки? Чи є у них велосипед, щоб вони могли приєднатися до друзів у заняттях фізичними вправами? Усі ці чинники можуть саботувати навіть найкращі кампанії, що
концентруються на перших трьох BCOS-факторах. Високий рівень залучення, дуже особисті поведінки часто найважче піддаються впливу. Ми всі
освоюємо життєві моделі та ритуальні механізми вирішення проблем, на які
маркетологи прагнуть впливу. Цільові аудиторії, яким кинули виклик,
часто шукають будь-яке виправдання задля того, аби не діяти так, як рекомендується. Маркетологи просто не можуть ігнорувати такі можливості,
якщо їм потрібен повністю інтегрований підхід до кампанії.
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Наслідки стратегії
Уявімо, що маркетолог провів дослідження BCOS-факторів. Що він чи
вона робить далі? Візьмемо випадок Кріса Форда. Якщо Ви – директор з маркетингу Університету Дьюка, то що можна зробити для підвищення шансів
університету привабити Форда (окрім як мати надію, що інші коледжі йому
відмовлять)?
В Університеті Дьюка існує декілька варіантів залежно від того, що відомо стосовно BCOS-факторів:
1. Зміна переконань щодо альтернатив. Університет Дьюка може спробувати змінити уявлення Кріса про Університет Дьюка стосовно ключових
вигід і витрат, які ним низько оцінюються щодо Університету Дьюка. Тут
є дві альтернативи, залежно від того, чи є сприйняття Кріса Форда правильні чи ні:
а) Якщо сприйняття Кріса правильні, і є дуже багато таких же привабливих потенційних студентів як він, Університет Дьюка може розглянути питання стосовно прийняття заходів щодо виправлення
становища, таких як зменшення розмірів класів або підвищення
якості викладачів (вважаючи, що це ті показники, які низько оцінюються).
b) Якщо сприйняття Кріса не вірні, і очевидно, що інші також неправильно розуміють те, що насправді собою представляє Університет
Дьюка, тоді у закладу є проблема з комунікаціями. За допомогою слів,
малюнків, веб-сайтів, рекомендацій, неофіційних дослідницьких звітів тощо, Університет Дьюка мусить розказати свою історію більш
ефективно, будучи впевненим, що ця історія починається зі зворотної
реакції на потреби і сприйняття Кріса Форда, а не просто є розповіддю
про те, що, як Університет Дьюка вважає, йому потрібно знати.
2. Зміна переконань щодо конкурентів. У подібний спосіб Університет
Дьюка може спробувати змінити переконання Кріса Форда стосовно вигод
та витрат на навчання у конкуруючих закладах (яких дослідження виявило як такі, що перебувають у групі вибору). Це було б особливо доречно,
якби Університет Дьюка знав, що сприйняття Кріса насправді невірні.
Так, Університет Дьюка може запропонувати порівняльні дані (якщо такі
доступні), які показують, що, наприклад, в Університеті Дьюка розміри
класів нижчі за середні, а у головних конкурентів розміри класів вищі за
середні.
3. Зміна ваги показників. Третя доступна для Університету Дьюка стратегія
– це спроба змінити важливість користі та витрат (загальновизнано, що
це важке завдання). Ось спосіб подивитися на Університет Дьюка – його
проблема не в тому, що він погано сприймається, а те, що вартість, яка
високо оцінюється, і відсутність фінансових пожертв розцінюється Крісом та його однолітками не вельми високо. Університет Дьюка був би найбажанішою альтернативою, якби він міг переконати таких
потенційних студентів як Форд, що вони мусять приділяти значно більше
уваги довгостроковим фінансовим наслідкам вибору коледжів.
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4. Привернення уваги до знехтуваних позитивних наслідків. Навчання в
Університеті Дьюка може мати наслідки, яких Кріс не усвідомлює. Це
може бути кращий клімат або нагода відвідувати рекреаційні чи культурні центри поблизу, або ж нижчі витрати на одяг. Коледж може спробувати змусити цільову аудиторію додати ці мовчазні переваги до їх
критеріїв вибору, особливо якщо ці риси не пропонуються конкурентами.
5. Додати нові позитивні наслідки. Так само як товари, нові інгредієнти
або нові упаковки тестуються за допомогою пробних продажів, Університет Дьюка може запропонувати нові особливості (такі як шанс відвідувати
нову програму навчання за кордоном або скористатися місцевим варіантом поєднання навчання та роботи), що задовольнять важливі базові потреби представників цільової аудиторії, про які вони до цього часу не
думали, що ті мають відношення до рішення стосовно вибору коледжу.
6. Задіяти позитивних референтів. На додаток до цих дій, Університет
Дьюка може намагатися вплинути на Форда через референтні групи, що
виявлені у якості важливих для нього. Можна зв’язатися з випускниками, які займаються бізнесом у рідному містечку Кріса, аби вони порозмовляли з Фордом. Листи або телефонні дзвінки до його батьків. Можна
розглядати вступні заяви Форда і декількох його друзів у «пакеті».
7. Нарешті, якщо видається, що Кріса стримує сприймана самооцінка, тобто
він відчуває, що просто не впорається бути так далеко від дому, і його
лякає навчальна програма першого курсу – Університет Дьюка може пропонувати велику кількість своїх програм, призначених для допомоги студентам, що мають соціальні або навчальні труднощі.
Університету Дьюка буде потрібна уважна оцінка цих альтернативних
стратегій відповідно до їх здійсненності та витрат. Складність реалізації кожної стратегії, таких як репозиціонування коледжу або зміна важливості критеріїв, не слід применшувати. Однак, маркетолог може спокійно вважати,
що принаймні для цих типів складних рішень, є багато варіантів впливу на
рішення.
Наостанок слід зазначити, що BCOS-фактори можна використовувати для
сегментації ринків, так само як стадії змін. Ми повернемося до цих міркувань у Розділі 6.
Спрощена поведінка
Комплексний процес, який проходить Кріс Форд при оцінюванні коледжів, є типовим для багатьох поведінок, на які бажають впливати неприбуткові організації, оскільки це рішення з високим ступенем залучення. Це
також складно внаслідок того, що це рішення Форд приймає вперше і, напевно, ніколи не прийматиме знову. Якби це було рішення, яке цільова аудиторія могла б прийняти вдруге, втретє, вчетверте, тоді ми очікували б, що
будемо спостерігати певне спрощення процесу у результаті набуття досвіду.
У таких випадках ми все ще очікуємо значного пошуку та обробки інформації, оскільки це рішення важливе. Теорія поведінки цільової аудиторії ви139
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магає, однак, що чотири типи спрощення, ймовірно, матимуть місце за
умови, що цільова аудиторія володіє досвідом.
По-перше, у процесі пошуку інформації та розмірковування небагато часу
буде присвячено визначенню критеріїв оцінювання, тобто визначенню того,
які саме вигоди і витрати слід розглядати, та яку вагу слід надати кожній з
них. Перший раз, наприклад, при оцінюванні благодійних організацій, цільовій аудиторії ймовірно доведеться дізнатися більше щодо різноманітних
благодійних організацій, яким вона могла б надати пожертви, але при цьому
також обмірковувати, як їм слід вчинити у процесі оцінювання своєї потенційної поведінки. Цільова аудиторія оцінюватиме те, чого вона насправді
бажає як вигоди від надання пожертв, а також – які можуть бути витрати.
Друзі та співробітники можуть поцікавитись тим, як саме вони обирали благодійні установи. За таких обставин у маркетолога є значні можливості вплинути на критерії, оскільки цільова аудиторія досі перебуває на стадії
формування. Однак, як тільки перший етап вибору благодійної організації
завершено, у членів цільової аудиторії будуть фіксовані критерії оцінювання
альтернатив. Таким чином, маркетологи будуть мати дуже обмежену можливість втручання з метою зміни цього набору критеріїв. З іншого боку, вага
деяких показників може змінюватися у випадку зміни економічних і соціальних умов цільової аудиторії. Нарешті, як ми описуємо у Розділі 6, маркетологи часто концентруються на цільових аудиторіях, які переживають
зміну статусу, оскільки це час, коли маркетолог може мати шанс змінити їх
моделі поведінки.
По-друге, у випадку повторних поведінок група вибору може бути також
відносно добре визначена. Принаймні основний набір альтернативних благодійних організацій, ймовірно, буде незмінним від випадку до випадку, при
цьому маргінальні альтернативи з’являтимуться та будуть відходити на периферію у відповідь на нову інформацію, зміну критеріїв або правил прийняття рішень з боку окремої цільової аудиторії.
Таким чином, на цьому етапі цільова аудиторія у першу чергу оцінюватиме обумовлені вибори за обумовленими критеріями з відносно постійною вагою. Ймовірно, тут буде обмежений міжособистісний вплив і мало
стурбованості щодо проблеми із впевненістю у собі. Першим завданням маркетолога у таких випадках, з цієї причини, є вивчення змісту групи вибору
і групи оперативних критеріїв, так само як і переконань цільової аудиторії
стосовно вигод і витрат від прийняття альтернатив маркетолога або альтернатив конкурентів. Якщо маркетолог не у групі вибору, з’являється щось на
зразок «пастки-22». Як ми побачимо у наступному розділі, цільові аудиторії
частково сприймають вхідну інформацію (тобто інформацію від маркетологів). Таким чином, у випадку вибору поведінки, вони схильні приділяти
увагу альтернативам, які вони вже обдумували. З цієї причини бідолашний
маркетолог знаходиться у становищі, коли він не здатний вплинути на групу
вибору, якщо тільки його альтернатива вже сама не знаходиться у групі вибору!
Однак, припустимо, що пропозиція маркетолога – це частина групи ви-
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бору, тоді головна доступна альтернатива для розробки маркетингових стратегій – це модифікація переконань щодо вигод і витрат з важливих показників (пропозиція цінності) з метою забезпечення більшого проникнення на
ринок. Це може бути єдиною сферою, в якій маркетолог має можливість маневрувати. Відносно мало можна зробити на цьому етапі задля впливу на
критерії або ж на їх вагу. Загалом, можна очікувати наступне: чим частіше
повторюється поведінка, тим швидше цільова аудиторія буде спрощувати
процес оцінки. Це ускладнює завдання маркетолога (пропозиція якого не обрана) впливати на вибір і це причина, чому багато маркетологів, які мають
справу із поведінкою, що повторюється (наприклад, маркетологи благодійних або членських організацій) фокусуються майже виключно на тих, хто
надавав пожертви раніше або ж на передплатниках. Витрати на приваблення
когось нового у багато, багато разів перевищують витрати на утримання того,
хто здійснює повторну поведінку.
Це показано в дослідженні Річарда Багоцциa стосовно потенційних донорів крові. Багоцци виявив: якщо хтось знав ключові сприйняття вигод і переваг, то він міг пояснити від 10 до 22 % варіативності поведінки щодо
здавання крові тиждень тому. Однак, якщо хтось знав, як часто респонденти
здавали кров у минулому, а також – що вони робили під час першої здачі
крові, тоді він міг пояснити 40% варіативності поведінки під час другої
здачі крові.18 Оскільки учасники дослідження здавали кров у середньому 13
разів за останні п’ять років, вони були вочевидь досвідченими донорами. Для
багатьох з них поведінка цілком може бути описана як така, що стала дуже
спрощеною, якщо не рутинною. Це пояснює, чому маркетологи часто вважають, що найкращий підхід до розуміння ринку – це вивчення минулої поведінки. Вивчення вигод і витрат може бути особливо корисним, оскільки
цільова аудиторія може насправді не згадати, як вона оцінювала альтернативи багато років тому, або ж відносини спростилися і поведінка потребує
підтримки. Маючи справу лише з поведінкою, маркетолог може застосувати
декілька підходів:
1. Використовувати поведінку у минулому для розділення ринку та концентрації на «тих, хто багато споживає» (Див. Розділ 6).
2. Намагатися винайти стратегії модифікації поведінки, які «обходять»
пізнання – наприклад, використання спеціальних стимулів, безкоштовні проби тощо з метою зміни поведінки (див Розділ 17).
3. Намагатися винайти стратегії переконання шляхом «шокування»
призвичаєних цільових аудиторій, аби вони ще раз зайнялися екстенсивною когнітивною діяльністю.
Іншим підходом є використання того, що Кругман та інші називають
низьким залученням або ж випадковим навчанням.19 Кругман зазначає що
a

Багоцци, Ричард (Richard Bagozzi) – американський вчений, науковий та громадський діяч, автор фундаментальних досліджень з питань емоцій людини, механізмів прийняття рішень, соціальної ідентичності
та дії. Громадянин США та Італії. Професор з маркетингу у Школі бізнесу Росс Університету штату Мічиган, професор соціальних наук та управління у Фармацевтичному коледжі того ж університету.
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цільові аудиторії у розвинутих країнах отримують сотні рекламних повідомлень щодня. Коли це повідомлення стосовно обмінів з високим залученням
цільової аудиторії, вони безперестанно сприймають інформацію та енергійно
її обробляють. Тоді питання: що трапляється з рештою повідомлень, які не
є важливими одразу? Кругман вважає: оскільки обмін, на який спрямоване
повідомлення, має поточний тривіальний інтерес для цільової аудиторії, він
чи вона не будуть пильними та не будуть захищатися з погляду сприйняття.
Повідомлення, так зазначає теорія, обходить стадію пізнавальної оцінки і
потрапляє безпосередньо у довгострокову пам’ять, де буде зберігатися у деяких деталях або як певні розпливчасті загальні враження. Це саме те, що
Петтіa і Качіоппоb називають “периферійною дорогою». Ці повідомлення
часто живуть у пам’яті, аж поки який-небудь подразник під час купівельної
діяльності активізує їх (напевно підсвідомо). Вони потім стають фактором,
що впливає на негайний вибір. Чим частіше дане повідомлення потрапляє
до поля зору органів чуттів цільової аудиторії (тобто, повторюється), тим
ймовірніше, що воно стане зберігатися у довгостроковій пам’яті, постулат
Кругмана щодо навчання з низьким залученням змусив багатьох маркетологів товарів з категорій повторної поведінки робити акцент на візуальних
іміджах, що запам’ятовуються (наприклад, персонажі з мультфільмів, Кролик-спонукувачc тощо), на римованих чи «нав’язливих» мелодіях (наприклад, Кока чи МакДональдс), або ж на прямому повторенню (наприклад,
реклама корпорації Спринтd у транспорті на міжміських перевезеннях) з
метою збільшення вірогідності того, що буде побудована підсвідома дорога
пам’яті. Позаяк більшість неприбуткових організацій не можуть дозволити
собі бюджети, необхідні для застосування подібних тактик, слід припускати:
там, де вони (неохоче) дійдуть висновку, що конкретний сегмент цільової аудиторії вважає рішення тривіальним, потрібно з великою уявою розробити
дороги впізнання (за допомогою груп візуальних зображень, розумних діалогів або ж через музику), що одного дня можуть активізуватися, коли виникне намір стосовно обміну. Для цього завдання брендинг часто є дуже
цінним.
Емоції та настрій
У значній частині попередньої дискусії передбачалося, що поведінка цільової аудиторії у більшій чи меншій мірі є результатом раціонального розa Петті, Ричард (Richard E. Petty) – один з провідних сучасних фахівців з проблематики психології установок та переконання. Народився у 1937 році. Професор Університету штату Огайо. Співавтор Моделі ймовірності ретельної обробки інформації.
b Качіоппо, Джон (John T. Cacioppo) – один з провідних сучасних фахівців з проблематики соціальної психології. Народився у 1951 році. Один з творців (поряд з Гарі Бернтсоном) соціальної нейронауки. Професор
Чиказького університету. Співавтор Моделі ймовірності ретельної обробки інформації.
c Кролик-спонукувач (Energizer Bunny) – іграшковий рожевий кролик у чорних окулярах та з барабаном,
талісман електричних батарейок Energizer, виробництва компанії Energizer Holdings. Вперше з’явився у
рекламі в 1988 році, з того часу вийшло далеко понад 100 роликів. Об’єкт пародіювання. У США термін
«Energizer Bunny» увійшов у розмовну мову як визначення явища, що триває нескінченно.
d Спринт (Sprint, з 2005 року Sprint Nextel Corporation) – американська телекомунікаційна компанія. Заснована у 1899 році, штаб-квартира у Оверленд-Парк (штат Канзас). Доходи у 2011 році - $1,69 млрд., чисельність персоналу – 82 тис. осіб.
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мірковування стосовно альтернатив та їх відповідних пропозицій цінності.
Однак, не слід нехтувати роллю емоцій у процесі вибору поведінки, особливо
у соціально важких ситуаціях, на які бажають впливати маркетологи неприбуткових організацій. За таких обставин (у випадку дотриманні дієти, у боротьбі зі старінням тощо) багато членів цільової аудиторії можуть бути
швидше під впливом своїх почуттів, ніж раціонального аналізу.20 Приватний
сектор вже тривалий час намагається впливати на емоції через телевізійну
рекламу або рекламу у журналах, що повідомляють декілька «фактів», але
при цьому намагаються створити відчуття чи настрій, або ж позитивні асоціації з парфумами, відпочинком у круїзі та навіть стосовно фінансових послуг. Так, реклама Pepsi намагається створити емоційний відгук на
«покоління Pepsi», водночас Cokea сподівається, що ми почуваємося «тепло
і затишно», коли ми чуємо її рекламний приспів «Я бажаю навчити світ співати в ідеальній гармонії».
Багато маркетологів неприбуткових організацій прагнуть впливати на поведінку, щодо якої емоції можна було б ефективно використовувати у якості
ключового компоненту стратегії. Лікарні – хороший приклад того, як хвилюючі зображення турботливих медсестер та привабливих кімнат материнства можуть мати основний вплив на їх ринкову частку. Програми
позбавлення від наркотичної залежності більш ефективні, якщо показують
теплу, товариську підтримку групи лікування, а не наголошують на важких
наслідках продовження вживання наркотиків.
Висновки
Головною метою всієї маркетингової стратегії та тактики є вплив на поведінку цільової аудиторії. Хоча у короткостроковій перспективі можна фокусуватися на комунікації фактів або зміні ставлення та цінностей, цю
діяльність від освіти і пропаганди відрізняє те, що вони не є кінцевим результатом, а є засобами досягнення інших цілей. Оскільки головною метою
є вплив на поведінку і правильна філософія – це така, у центрі якої знаходиться цільова аудиторія, тож важливо, щоб усе стратегічне планування починалося з розуміння цільової аудиторії.
У цій книзі ми наголошуємо на факті, що поведінка цільової аудиторії керується чотирма факторами: вигоди, витрати, вплив інших та самовпевненість – тобто BCOS-факторами.
Цілями маркетологів неприбуткових організацій можуть бути такі різноманітні групи як законодавці, донори, журналісти, або ж цільові аудиторії. В усіх випадках метою маркетолога є зміни, при чому члени цільових
аудиторій відмовляються від певних витрат в обмін на очікувані позитивні
наслідки (вигоди). Обміни можуть залучати дві сторони або більше сторін, і
мати фіксовану або нефіксовану тривалість. Початковою точкою розуміння
поведінки цільової аудиторії має бути розуміння відносин обміну, на які буде

a

Coke – назва низки напоїв виробництва компанії Соса-Сola, що не містять кофеїну та цукру («Diet Coke»,
«Classic Coke», «New Coke», «Cherry Coke», «Caffeine-Free New Coke» тощо).
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чинитися вплив. Найголовніше, обмін повинен розглядатися під кутом зору
цільової аудиторії.
Обміни у секторі неприбуткових організацій переважно мають високий
рівень залучення, і часто являють собою поведінку, щодо якої члени цільової
аудиторії мають мало досвіду або ж взагалі ніякого. У таких ситуаціях процес прийняття дуже складних рішень цільовими аудиторіями (як тільки
відчувається потреба) проходять через чотири стадії: Попереднє розмірковування, Розмірковування, Підготовка/Дія та Підтримка. Вони починаються
зі збору інформації з метою формування групи вибору альтернативних поведінок та визначення критеріїв, які потім будуть використовуватися для вибору між ними. Ці критерії, у свою чергу, перебувають під впливом власних
потреб і бажань цільової аудиторії, а також під впливом інших значущих
чинників.
Наступним кроком типового процесу є оцінювання обраних альтернатив
за релевантними критеріями та формування ставлень і намірів щодо поведінки стосовно кожної з них. Ці наміри щодо поведінки знову будуть під
впливом інших та сприйманої самооцінки.
Маркетолог має декілька варіантів, коли він прагне вплинути на складні
обміни, які відбуваються не так, як він того бажає: маркетолог може спробувати змінити сприйняття цільовою аудиторією можливих результатів вибору альтернативи маркетолога (тобто, пропозиції цінності) та/або
пропозиції цінності конкурентів; можна змінити вагу критеріїв, хоча це
складніше; або ж цільову аудиторію можна проінформувати щодо нових або
знехтуваних позитивних наслідків.
Набуваючи досвід, цільові аудиторії починають спрощувати моделі поведінки. У таких випадках критерії відносно фіксовані й альтернативи значно
звужені. Ефективність вже не має значення. На стадії рутини поведінка
здійснюється з невеликим усвідомленим обдумуванням або ж навіть згідно
теорії ймовірності. У таких ситуаціях, і навіть у складніших випадках, маркетологи можуть бажати використовувати емоційні заклики, які виявили
свою високу ефективність у приватному секторі.
Запитання
1.
Маркетолог Смітсонівського Інституту у Вашингтоні (округ Колумбія) визначає зв'язок між відвідуванням цього закладу і складом сім’ї.
Родини, в яких троє або менше дітей, значно ймовірніше є постійними клієнтами цього інституту, аніж родини, в яких четверо та більше дітей. Назвіть можливі причини цього зв’язку. Як маркетолог може збільшити
показники відвідування закладу великими родинами?
2.
Ліза – президент власної компанії, і вона допомагає своїй доньці Еллі
продавати печиво Дівчат-скаутів на її місці роботи. Поясніть, чому особисте залучення впливатиме на здатність Лізи продавати печиво її підлеглим.
3.
Застосуйте BCOS-модель для цільової аудиторії національної кампанії з ліквідації неписьменності. Поясніть, яким чином кожний з елементів моделі може допомогти кампанії досягти успіху.
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4.
Маркетолог Національної Системи Парківa визначає можливий
причинний зв’язок між зменшенням відвідування та зміною демографічної
ситуації США, зокрема, зростанням чисельності етнічних груп, яких не
вважають традиційними відвідувачами парків. Яким чином цей маркетолог може створити підхід, орієнтований на цільову аудиторію, з метою
збільшення відвідування Національних Парків серед етнічних груп населення США?
Джерела та примітки:
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a

Національна Система Парків (National Parks System) – термін, яким визначають усю сукупність національних парків та структурних підрозділів, що перебувають під управлінням Служби національних парків
(створена у 1916 році) – федерального агентства у складі департаменту внутрішніх справ США. Загальна
площа парків складає 338 тис. кв. км (у тому числі 17 тис. кв. км знаходяться у приватній власності). Станом на 2009 рік – понад 15,8 тис. осіб постійного персоналу, бюджет – понад $2,9 млрд.
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5

ОТРИМАННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
МАРКЕТИНГОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

ТРЕНУЙТЕ ВАШ МОЗОК
Багато орієнтованих на охорону здоров’я неприбуткових організацій,
таких як Американське онкологічне товариство, Американська кардіологічна асоціаціяa та Американська легенева асоціаціяb, зіштовхуються
з проблемами позиціонування та комунікації. Зазвичай вони прагнуть
сприяти дослідженням та у той же час навчанню цільових аудиторій, піднімати профільні питання перед громадськістю, у засобах масової інформації та політичних програмах, а також забезпечувати пожертвування і
гранти. У 2004 році Асоціація Альцгеймераc розглянула цю проблему, і
вирішила провести ребрендінг та репозиціонування шляхом проведення
кампанії, розробленої за допомогою «Портер Новеллі»d (Вашингтон,
округ Колумбія), організації, що спеціалізується на рекламі та відносинах з громадськістю. Однією з основних проблем було досягнути «бебі-бумерів»,e з метою зосередити їх увагу на діях, які зменшують ризики та
наслідки цього захворювання.
a Американська кардіологічна асоціація (American Heart Association) – американська неприбуткова організація, місія якої – «досягнення здорового способу життя, вільного від серцево-судинних захворювань
та інсульту». Розробляє профільні стандарти. Заснована у 1924 році, штаб-квартира у Далласі (штат Техас).
b Американська легенева асоціація (American Lung Association) – американська неприбуткова організація,
місія якої – збереження життя, покращення стану легень та профілактика легеневих захворювань. Заснована у 1904 році (первісно як Національна асоціація із вивчення та профілактики туберкульозу), штабквартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Станом на 2011 рік близько 32 тисяч членів.
c Асоціація Альцгеймера (Alzheimer’s Association) – американська неприбуткова організація, місія якої –
підтримка та догляд хворих на хворобу Альцгеймера, сприяння профільним дослідженням. Заснована у
1980 році, штаб-квартира у Чикаго (штат Іллінойс).
d «Портер Новеллі» (Porter Novelli) – американська компанія, заснована у 1972 році Джеком Портером та
Вільямом Новеллі. Спеціалізується на рекламі, зв’язках з громадськістю, споживчому маркетингу тощо.
Серед крупних замовників – відомі у США неприбуткові організації. Має близько 100 представництв у
60 країнах світу. Входить до складу Omnicom Group.
e «Бебі-бумери» – покоління американців, що народилися у період високої народжуваності після Другої
світової війни (тобто у 1946-1964 роках).
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Компанія «Портер Новеллі» переконалася, що дослідницька робота відіграє важливу роль у процесі розробки та оцінки кампанії. Як зазначено
у Розділі 3, першим кроком було прислухатися до трьох ключових цільових аудиторій: до осіб, що мають членів родини з хворобою Альцгеймера;
до «бебі-бумерів», що вступають у вік ризику; а також до різноманітних
груп підтримки, у тому числі до 81 місцевого відділення Асоціація Альцгеймера, з метою підтримки та впровадження різних елементів кампанії. Дослідження проводилося за допомогою фокус-груп, і базовими
чинниками були визначені міра поінформованості, ставлення та думки
стосовно хвороби та Асоціації. Основним результатом було позиціонування, засноване на надії та науково-технічному прогресі, а також на
конкретних кроках «бебі бумерів», які могли б зменшити ризики. Кампанія була розроблена з метою позиціонування Асоціації Альцгеймера як
такої, що «володіє» питаннями «здоров’я мозку».
Внаслідок рекламної кампанії слоган “Підтримуйте Ваш Мозок” пройшов в Інтернеті ретельне попереднє тестування творчої концепції. Сама
кампанія включала низку громадських заходів за участі славнозвісних
людей з цим захворюванням, випуск звіту щодо впливу на вихідців з Латинської Америки (спільно з Національною радою Ла Разаa), проведення
міжнародної конференції з наукових досліджень, а також низку заходів
у Вашингтоні (округ Колумбія) на підтримку більшого фінансування Конгресом досліджень хвороби Альцгеймера. Кампанія включала платну
рекламу на засаді «долар-до-долара» у засобах масової інформації, відео
для 81 відділення Асоціації Альцгеймера, а також формування партнерських відносин із зосередженням на конкретних расових/етнічних суспільних групах.
Співробітник проекту Наталі Адлер повідомила, що моніторинг та дослідження рейтингу веб-сайту засвідчили, що його відвідуваність у чотири рази перевищує середній показник для цього сектору неприбуткових
організацій; по Інтернету надійшло $81000 пожертв; засоби масової інформації розмістили 40 мільйонів повідомлень про початок кампанії та
350 мільйонів повідомлень – про міжнародну конференцію. Підтримка
відділень також була сильною. Розпізнавання слогану зросло, і було
прив’язане до обох понять – хвороби Альцгеймера та Асоціації Альцгеймера.
Джерело: на підставі аплікаційної форми компанії «Портер Новеллі»
на конкурс “Платинова PR нагорода”, 2005 рік.

a Національна рада Ла Раза (National Council of La Raza) – американська неприбуткова організація, що
має своєю місією сприяння захисту прав та покращення життєвих можливостей вихідців із країн Латинської Америки. Створена у 1968 році, штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Має 8 регіональних
офісів та взаємодіє з партнерською мережею, яка охоплює понад 300 громадських організацій у переважній
більшості штатів.
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Ми наголошували у попередніх розділах щодо центрального місця цільової аудиторії у стратегічному маркетинговому плануванні, як на рівні організації, так і на рівні кампанії. Те, що ці члени аудиторії (або їх певні
сегменти) думають, бажають і як вони діють, визначає, яким саме чином
маркетолог може намагатися на них впливати. Це вірно для кожної цільової
аудиторії: для тієї, яку складають діти, що страждають на ожиріння, або ж
директор телевізійних новин, конгресмен чи потенційний корпоративний
партнер. З цієї причини маркетингові дослідження із зосередженням на цільовій аудиторії є необхідними для ефективного маркетингу неприбуткової
сфери. Дослідження мають з’ясувати, що собою являє цільова аудиторія, як
вона буде реагувати, а також – що стримує її від дій, яких бажає маркетолог.
Усе це важливо для ефективної діяльності.
Маркетингові дослідження можуть бути дуже різноманітними. Це може
бути просте дослідження, як аналіз уже наявних в організації даних, або ж
спостереження поведінки цільової аудиторії за конкретних обставин, як от
відвідування музею у неділю у порівнянні з буднім днем. Це може бути більш
складне дослідження, включаючи одноразові польові дослідження, або ж регулярні панельні дослідження даних, отриманих з Інтернету. Вони можуть
включати експерименти або фокус-групи. Дослідження може бути складним
і дорогим, чи недорогим і простим. Від простого спостереження і систематичного нотування даних дослідження відрізняється тим, що воно 1) є спланованим; 2) базується на певних формальних моделях або на розумінні того,
як цільова аудиторія реагує (чи може реагувати) на витрати маркетолога; 3)
прив’язане до конкретних ситуацій, що потребують прийняття рішень.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ
Неприбуткові організації здійснюють значно менше маркетингових досліджень, ніж вони можуть чи повинні робити.1 Це є наслідком обмеженості
їхніх бюджетів, їхньої відносної необізнаності у сфері маркетингу, а також
їх обмеженого досвіду досліджень. З іншого боку, усе це швидко змінюється,
оскільки, як тільки неприбуткові організації стають більшими і багатшими,
вони наймають усе більше та більше людей з маркетинговим досвідом із приватного сектору, а також усе більше та більше опублікованих прикладів засвідчують, що маркетингові дослідження підвищують ефективність
маркетингу.
Однак, не всі неприбуткові організації вбачають за необхідне використовувати дослідження з метою визначення стратегії. Іноді це відбувається
тому, що вони мають лише обмежені або упереджені погляди на те, про що
йдеться у дослідженнях. Сім міфів стримують менеджерів неприбуткових
організацій від участі у більш ефективній програмі маркетингових досліджень:
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міф «Велике рішення»,
міф «Недалекоглядність досліджень»,
міф «Фокус-група»,
міф «Великі гроші»,
міф «Ми не можемо чекати»,
міф «Надто складний дослідник»,
міф «Більшість-досліджень-ніхто-не-читає».

Якщо менеджери неприбуткової сфери розглядають питання щодо подальших досліджень, ці міфи мають бути спростовані.
Міф “Велике рішення”
Занадто часто маркетингові дослідження вважаються необхідними лише
для рішень, пов’язаних з великими фінансовими ставками, і саме у таких
випадках вони завжди повинні бути проведені. Проте дослідження варто розглядати з погляду перспективи вигод/витрат. Ці витрати здебільшого двох
типів: витрати на саме дослідження, а також сума втраченого впливу у випадку затримки прийняття рішення до отримання результатів. Потенційний
вплив, у свою чергу, є похідною від залученої частки, а також упевненості
менеджера щодо правильності ймовірного рішення, яке приймається без дослідження.
Менеджерів дивує, що іноді співвідношення вигод/витрат свідчить проти
досліджень, навіть за високої ставки. Візьмемо, для прикладу, випадок менеджера лікарні, який думає запровадити у клініці пластичну хірургію для
амбулаторних клієнтів, та інвестувати у серію рекламних оголошень з метою
просування цієї нової послуги. Менеджер телефонує до фахових дослідників,
аби вони розробили дослідження заінтересованості споживачів у пластичній
хірургії, з метою виявлення, як сприймуть цю послугу. Хоча такі дослідження можуть коштувати декілька тисяч доларів, під час докладних обговорень з менеджером дослідник встановлює: якщо дослідження з’ясує
практичну незацікавленість амбулаторних клієнтів у пластичній хірургії,
менеджер може притримати рішення доповнити клініку цією послугою.
Менеджер був дуже непевний щодо ринку, проте була певна, що рішення
розширювати послуги клініки є найкращим. Дослідник переконував менеджера, що у витратах на дослідження немає необхідності, і що ці гроші можна
використати більш ефективно, якщо нова клініка отримає початкову рекламу, необхідну для найкращих шансів на успіх.
З іншого боку, дослідження можуть часто бути виправдані, навіть якщо
сума на кону не дуже велика. Це той випадок, коли дослідження можна зробити недорого, воно не займе багато часу і по завершенню допоможе з’ясувати, які дії слід робити. Візьмемо, на приклад, рекламу або зразки рішень
щодо веб-сайту. Хоча загальний обсяг витрат малий, менеджери зазвичай
мають два або три проекти рішення, що є кандидатами на здійснення, і
кожен з яких, як видається, є потенційно цінним. Варіанти показуються у
невеликому, проте репрезентативному колу представників перспективних
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цільових аудиторій (це дуже скромне дослідження), що, здебільшого, виявляє один найкращий варіант, або ж, принаймні, вказує на серйозні недоліки
у одному або двох представлених варіантах, що дозволяє скоротити вибір.
Цей процес має додаткову вигоду, оскільки іноді надає дуже влучні рекомендації для абсолютно різної реклами.
Міф “Недалекоглядність досліджень”
Багато менеджерів, коли вони обмірковують маркетингові дослідження,
розмірковують щодо польових досліджень. Однак будь-який систематичний
збір достовірної інформації, що покращує маркетингові рішення, можна вважати хорошим маркетинговим дослідженням. Якщо розглядати під цим
кутом зору, тоді спадає на думку багато альтернатив формальному наукового
дослідженню. Розглянемо мислення менеджера з питань соціального маркетингу щодо впровадження нового, дешевшого, високоякісного харчового
продукту для маленьких дітей. Менеджер не визначає, чи сприйме товар цільовий ринок, або ж, якщо сприйме, тоді як швидко можна очікувати на досягнення рівня беззбитковості. Якщо все пройде успішно, новий продукт
буде приносити прибуток розміром лише у декілька тисяч доларів протягом
перших років. Менеджер міг би запровадити спеціальні дослідження, з
метою знизити рівень невизначеності. Однак, щоб зробити дослідження, достовірне на 95%, при якому на 2 процентних пункти беззбитковості припадає показник ринкової частки 10 відсотків, менеджер повинен спілкуватися
з вибіркою у 900 людей.
Досвідчений дослідник оцінить (припускаючи, що анкета вибірки та план
вибірки уже розроблені, та ігноруючи витрати на аналіз та підготовку звіту),
що просто завершення інтерв’ю на розвинених ринках буде коштувати багато тисяч доларів. (Сума буде залежати від тривалості та типу проведених
інтерв’ю).2 Зрозуміло, такі дослідження можуть легко з’їсти менеджерський
внесок у прибуток за перші роки від продажу продукції. Набагато важливішим є питання, чи у будь-якому випадку дослідження принесе достовірні
дані. Треба запитати, чи доречно очікувати, що респонденти будуть щирими,
або ж, навіть знаючи їх імовірне ставлення до цього нового харчового продукту, особливо, якщо багато хто не бажає засмучувати інтерв’юерів чи спонсора дослідження, виказавши малий ентузіазм стосовно продукту.
Як ще тоді досягти цілей дослідження з меншими витратами? Компанія
може зробити ринкове тестування товару на представниках ринку. Цей
метод може не лише знизити витрати, а й принести корисну інформацію
(тобто виявить, що люди реально будуть робити, а не лише те, що вони кажуть про свої можливі дії). Тестування на певній кількості ринків також дозволяє системно оцінити альтернативні маркетингові стратегії.
Міф «Фокус-група»
Багато неприбуткових організацій вступають з нами в контакт, стверджуючи, що вони регулярно проводять маркетингові дослідження. Коли їх
запитують, вони кажуть, що «проводять фокус-групи». Як ми далі будемо
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детальніше розглядати, це групи з 8-12 людей, які мають час і бажання зібратися разом, аби поговорити про спірні питання маркетингу неприбуткової
сфери. Це може бути дуже корисним на початкових стадіях кампанії або ж
з метою надання порад щодо стратегічного напрямку. Проте міф полягає у
тім, що проведення фокус-груп – це все, що потрібне для прийняття ефективного маркетингового рішення. Як буде далі відзначено, фокус-групи
рідко є показовими для цільової аудиторії. Більш того, вони рідко проводяться у достатній кількості (мабуть, збираються дві чи три групи), щоб надати уявлення щодо потенційного розмаїття реакцій цільової аудиторії.
Можливо, найбільш руйнівним є покладатися на декілька зауважень кількох осіб з метою «довести» те, у що прагнуть вірити менеджер з маркетингу
чи/та генеральний директор!
Міф «Великі гроші»
Менеджери часто припускають, що вони не можуть дозволити собі добре
(тобто, корисне) маркетингове дослідження. Проте, як ми вкажемо у наступних розділах, існує широкий спектр недорогих дослідницьких технологій.
Потрібно використовувати їх належним чином, і вони можуть бути дуже корисні для людей з обмеженим бюджетом, а також для тих, хто мусить покладатися на допомогу волонтерів.
Міф «Ми не можемо чекати»
Багато менеджерів пропускають дослідження, оскільки вважають, що це
займе надто багато часу і може серйозно затримати просування реальної роботи організації – такої як збереження життя, поліпшення здоров’я чи перебудову громад. Знову ж таки, цей міф випливає з погляду, що
маркетингові дослідження включать пошук, вибірку, а також тривалі періоди підготовки, виконання та аналізу дослідження. Однак, як ми побачимо, існує багато методик, які можуть бути проведені за декілька днів або
пару тижнів, і які дадуть переважну більшість необхідної менеджерові інформації для конкретного рішення чи набору рішень. Телефонні інтерв’ю
можна проводити протягом всієї ночі – це зараз робиться весь час у процесі
сучасних політичних виборів. На даний момент Інтернет забезпечує засоби
«миттєвого огляду», що з відповідним програмним забезпеченням дозволяє
не тільки проводити збір даних, але й здійснювати їх експрес-аналіз та складання таблиць результатів.
Ретельний розгляд питання: «Так що ж мені потрібно знати для того, щоб
зробити правильний вибір?» часто говорить менеджеру: усе, що потрібно –
це елементарні, нагальні, достатньо показові дані, які можуть у той чи
інший спосіб впливати на рішення.
Міф «Надто складний дослідник»
Як маркетингові дослідження не повинні містити складні вибірки та розробки дизайну, так само не є істотним високий рівень складності щодо технологій формування вибірки, статистики та комп’ютерного аналізу.
152

Частина ІІ
Розділ 5

Стратегічне планування та організація
Отримання та використання маркетингової інформації

Звичайно, керівники неприбуткових організацій, що планують проводити
дослідницькі програми, мають ознайомитися хоча б з елементарними засадами достовірності та надійності досліджень. Ці знання допоможуть їм оцінити пропозиції дослідження, представлені підрядниками, а також оцінити
результати. Вони часто покладаються також на експертизи сторонніх людей.
Добровольці можуть мати необхідний досвід і давати раду складнощам. Викладачі місцевих коледжів іноді можуть допомогти. Ми часто закликаємо
неприбуткові організації, що розглядають розширення дослідницьких програм, призначати фахівців з маркетингових досліджень до складу своїх рад
директорів.
Міф «Більшість-досліджень-ніхто-не-читає»
Керівники, які не бажають «носитися» з дослідженнями або ж підсвідомо
побоюються їх результатів, використовують цей останній міф з метою виправдання відсутності збору даних. Недостатні дослідження, безумовно,
трапляються, але ж, коли вони мають місце, це здебільшого свідчить про недостатнє планування. З нашого досвіду, декілька частин добре спланованих
досліджень відкидаються як непотрібні, хоча вони можуть бути проігноровані також з інших (часто політичних) підстав. Відповідальність за те, аби
дослідження було корисним, лежить як на менеджері, що просив дослідження, так і на дослідникові, який його виконує. Дослідження будуть найбільш цінними за виконання наступних умов:
1. Воно здійснюється після того, як менеджер роз’яснив дослідникові,
які є альтернативні рішення та рішення, що вимагають додаткової інформації.
2. Зв’язок між результатами та рішенням є чітко зрозумілим.
3. Результати зрозумілі не лише професіоналам.

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Є два основні способи мислення щодо маркетингових досліджень. Перший з них – це бачити їх в якості набору інструментарію на рівні кампанії.
Задля розробки ефективної кампанії необхідними є конкретні дослідження
на формуючій стадії «слухання», далі стадія дослідження у вигляді попереднього тестування окремих елементів кампанії, потім проведення ретельного моніторингу діяльності. Інша точка зору – вважати дослідження,
(включаючи дослідження кампаній) частиною системи управління знаннями. Ця точка зору надихається тим, що у приватному секторі називається
ресурсною теорією організації.
Ресурсна теорія організації
Вчені дослідники з менеджменту у приватному секторі наприкінці 1980х – на початку 1990-х років визнали кардинальні зміни у природі корпорацій
та їх ролі в суспільстві. Грант 3 виділяє 6 ключових змін:
153

Частина ІІ
Розділ 5

Стратегічне планування та організація
Отримання та використання маркетингової інформації

1. Поступове зниження важливості землі чи засобів виробництва як основи корпоративної могутності.
2. Усе більша увага у бізнесових процесах приділяється нематеріальним
активам та у бізнес-продукції (послуги перевищують товари);
3. Комунікаційні мережі.
4. Кодування роботи і життя.
5. Зростання віртуальної роботи – віртуальні корпорації, угоди, працівники.
6. Прискорений темп інновацій та стислі життєві цикли.
У відповідь відбулося переосмислення того, що являють собою фірми, і
було запропоновано те, що назвали: ресурсна теорія фірми.4 Вчені стверджували, що конкурентна перевага виникає з унікального набору ресурсів,
які фірмі вдалося нагромадити, та які цінуються споживачами, є унікальними, їх дорого або важко наслідувати. Ці ресурси можуть включати щось
одне або ж комбінацію фізичного капіталу, виробничого процесу, патентів,
конкретних можливостей співробітників, відомих брендів, унікальних систем дистрибуції тощо. У тій мірі, в якій конкуренти не можуть зрівнятися з
цими ресурсами, а також у тій мірі, в якій ці ресурси спричинили значну
споживчу цінність, результат буде вище середнього рівня прибутковості інвестицій (економічної ренти). Завдання корпоративних керівників полягало
у мобілізації необхідних ресурсів настільки, наскільки це можливо, а потім
– у створенні, просуванні та, найголовніше, підтримці їхніх конкурентних
переваг.
Однак, коли ми увійшли у 1990-і роки, ставало усе більш очевидним, що
по суті традиційні ресурси, як от фізичні об’єкти, унікальні процеси, гучні
бренди тощо, часто не є найважливішими чинниками, які забезпечують окремій організації довготривале домінування на ринку. Піднесення фірм відбувалось не завдяки тим речам, що вони нагромадили, а завдяки тому, як
вони їх використовували. Компанія Nike взагалі-то самостійно взуття не виготовляє; вона досліджує і підбирає йому дизайн, а потім для його продажу
розвиває (разом із партнерами) найбільш креативні у світі рекламні кампанії. Компанії Google і Yahoo! надають пропозиції, які з’являються тільки
тоді, коли ваш комп’ютер їх представить на розгляд. Консультанти, як от
компанії McKinseya і Bainb, є важливими гравцями у бізнесі; проте вони надають послуги, якими є переважно люди та їх мізки.
Вчені визнали, що у цьому новому навколишньому середовищі єдина річ,
на яку організація може покладатися задля своєї конкурентної переваги, це

a McKinsey (McKinsey & Company, Inc., Маккінзі) – міжнародна консалтингова компанія. Спеціалізується
на вирішенні завдань, пов’язаних із стратегічним управлінням. Заснована у Чикаго у 1926 році, має понад
100 офісів у 45 країнах світу. Станом на 2010 рік доходи становили $7 млрд. (оцінка), кількість співробітників – близько 17 тис. осіб.
b Bain (Bain & Company, Бейн) – міжнародна компанія, що спеціалізується на стратегічному консалтингу
(третя на цьому ринку після McKinsey та Boston Consulting Group). Заснована у 1973 році, штаб-квартира
у Бостоні (штат Массачусетс). Станом на 2011 рік має офіси у 30 країнах, де працює понад 5500 співробітників. Доходи у 2007 році - $2,0 млрд.
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її інтелектуальний капітал.5 Це означає, що міцною основою довготривалого успіху на ринку є чиїсь знання. Це уточнення погляду на фірми, що базуються на ресурсному підході, переосмислило основну роль корпоративних
лідерів – з провидців та жорстких прихильників суворої дисципліни до ефективних менеджерів знань. Це переосмислення базису конкурентної переваги стало тим, що консультанти компанії McKinsey нещодавно описали як
«одну з наймодніших тем в управлінських колах». 6
Як ми зазначили у Розділі 1, неприбуткові організації стають усе більшими та складнішими, і прагнуть додаткових та різноманітних шляхів до
зростання. Завдання зростання полягає, зокрема, у розвитку стійкої конкурентної переваги. Ключ до зростання і конкурентної переваги знаходиться
у серцевині компетенцій організації. У великій кількості неприбуткових організацій (так само як у приватному секторі) цей ключовий ресурс спирається на їх інтелектуальний капітал. Цей капітал включає точну
інформацію та інформацію, яку мають на увазі, що у випадку, якщо вона
правильно зібрана та подана, може призвести до вищої продуктивності. Це
означає, що принципова роль керівників неприбуткових організацій у двадцять першому сторіччі мусить змінитися від стану провидців до стану ефективних менеджерів знань – так само, як роблять їх колеги з приватного
сектору.
Летс, Райан і Гроссман7 стверджують, що досягнення високої продуктивності у неприбутковому секторі вимагає розбудови здатності до адаптації.
Здатність до адаптації:
1. Дозволяє організаціям створювати цінності для клієнтів та громад,
яким вони слугують (тобто надавати ефективні, масштабні програми).
2. Дозволяє організаціям демонструвати спонсорам їх відносну цінність.
3. Дозволяє організаціям мотивувати персонал та волонтерів.
Можна стверджувати, що «здатність до адаптації», про яку говорять
Летс, Райан і Гроссман, насамперед є інтелектуальним капіталом організації. Розвиток цього капіталу відбувається завдяки ретельному менеджменту знань. У той час як відповідні знання будуть включати інформацію
з кадрових питань, фінансові дані тощо, основним компонентом системи менеджменту знань має бути маркетингове дослідження.
Система маркетингових знань на рівні організації
Менеджери неприбуткових організацій потребують своєчасну, точну і відповідну інформацію щодо трьох головних ринків як основи для прийняття
обґрунтованих довгострокових та короткострокових маркетингових. Ми будемо використовувати термін система маркетингових знань (СМЗ) для
опису системи на рівні організації з метою регулярного збирання, аналізу,
зберігання та розповсюдження відповідної маркетингової інформації.
Складна СМЗ містить певну кількість підсистем, як проілюстровано на Рисунку 5-1. Зліва зображено маркетингове зовнішнє середовище, яке маркетинг-менеджери повинні контролювати –особливо цільові ринки
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Рисунок 5-1.
Система управління маркетинговою інформацією
Маркетингове
зовнішнє середовище
Цільові ринки
Маркетингові
канали
Конкуренти
Громадськість
Сили макросередовища
ЗМІ

Система управління
знаннями
Маркетингова інформація

Система
внутрішнього
обліку

Система маркетингової
розвідки

Система маркетингових
досліджень

Аналітична
маркетингова
система

Маркетингменеджери
Маркетингова інформація

Інформація для
планування
Інформація для
виконання
Інформація для
контролю

Маркетингові рішення та комунікації

(включаючи донорів, волонтерів та клієнтів), маркетингові канали, конкурентів, громадськість, сили макросередовища. Події та тенденції у маркетинговому середовищі підібрані у компанії з допомогою однієї із чотирьох
підсистем, що входять до складу системи маркетингової інформації – це система внутрішнього обліку, система маркетингової розвідки, система маркетингових досліджень і аналітична маркетингова система. Інформація потім
надходить до відповідних маркетинг-менеджерів для допомоги їм у процесі
маркетингового планування, виконання та контролю. Кінцеві рішення та
повідомлення виходять назад у маркетингове середовище.
Не всі неприбуткові організації мають ресурси для охоплення усіх чотирьох складових системи маркетингових знань. Якщо вони не мають цих
складових, тоді бажають їх розвивати повільно, частинами. Добре починати
із системи внутрішніх звітів. Як ми далі зазначимо, власні архіви організації
можуть слугувати однією з кращих доступних альтернатив недорогим дослідженням.
Система внутрішнього обліку
Кожна організація акумулює інформацію на регулярній основі у процесі
її діяльності. Лікарня буде вести детальний облік своїх пацієнтів, включаючи їх імена, адреси, вік, хвороби, тривалість перебування, відвідувачів
та вартість проживання, лікуючих лікарів, скарги тощо. З цих записів про
пацієнтів у лікарні можуть розробити статистику щодо чисельності щоденних прийомів, середньої тривалості перебування пацієнтів, середніх витрат
на одного пацієнта, частоту випадків різних видів захворювань й т. ін. У лікарні також ведуться записи щодо її лікарів, медсестер, волонтерів, донорів,
витрат, майна, активів та пасивів, які містять необхідну інформацію для
прийняття управлінських рішень.
Музей може мати декілька систем запису. Його картотека спонсорів буде
включати список імен, адрес, минулих пожертв, а також інші дані про спон156
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сорів. Його досьє розвитку кампанії буде показувати кількість грошей, отриманих на сьогодні від кожного з основних джерел, таких як приватні
особи, фонди, корпорації та державні гранти. Його папка витрат буде показувати, скільки грошей було витрачено на пряму поштову розсилку, рекламу
у газетах, брошури, платню, послуги консультантів тощо.
Внутрішні системи також повинні бути уважні до даних, які часто ігноруються. Наприклад, скарги. Співробітники не люблять скарги і часто їх не
записують. Тим не менш, вони можуть через зворотній зв’язок надати цінні
знання, які попереджають керівництво щодо наявних проблем, і потім складають неформальну систему відстеження, яка вказує, чи зменшилась виявлена проблема.
Система маркетингової розвідки
Як ми вже відзначали у Розділі 3, маркетологи для ефективного планування потребують інформації як із середини, так й з-поза меж організації.
Внутрішня система обліку є основним джерелом розуміння того, як працює
організація. Але ці дані, за визначенням, стосуються минулого. Маркетологам також потрібна інформація щодо майбутнього. Як зазначалося у Розділі
3, вони потребують інформації стосовно зовнішнього середовища, яке має
великий вплив на те, що вони можуть робити та що вони повинні робити. Це
роль системи маркетингової розвідки.
Хороші маркетинг-менеджери, звичайно, завжди мали неофіційну систему маркетингової розвідки завдяки читанню газет і галузевих видань,
спілкуванню з різними людьми всередині та поза межами організації, часто
на національних та міжнародних конференціях. Таким чином, вони були у
змозі помітити важливі події. Однак покладання на цей випадковий підхід
щодо здійснення маркетингової розвідки може призвести до того, що деякі
важливі події будуть пропущені, або ж про них дізнаються занадто пізно, наприклад, щодо можливості залучення коштів важливого донора чи про
новий закон, який може завдати шкоди неприбутковому статусу організації.
Хороша неофіційна система маркетингової розвідки має бути більш систематизованою та більш формальною.
Перший простий крок полягає у поліпшенні збору та передачі інсайтівa,
набутих кожним в організації. Часто шматочки і зразки важливих відомостей розташовані у закутках і щілинах організації, але вони не зібрані в одному місці чи передані людям, які дійсно можуть їх використати. Особа, яка
працює з комерційним партнером, може почути про нове сміливе починання
конкурента неприбуткової організації, але не сказати про це команді зі стратегічного планування організації, яка може зараз розробляти щось подібне,
вважаючи, що буде пропонувати унікальну послугу. Для боротьби з цим, організація повинна «популяризувати» серед своїх керівників і персоналу важливість маркетингової розвідки та передачі її даних іншим працівникам
організації. Їхнім обов’язкам з розвідки даних може сприяти розробка
a

Інсайт (англ.: insight) – осяяння, раптова здогадка.
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бланку запису інформації, який легко заповнити та поширити. Задля цього
може бути створене спеціальне програмне забезпечення; також щотижневі
e-mail «опитування» штатних співробітників можуть зосереджувати багато
ринкової мудрості.
По-друге, організація повинна заохочувати третіх осіб, з якими вона має
справу (рекламні агенції, фахові асоціації, юристів, бухгалтерів, а також
своїх власних членів правління), передавати їй будь-яку корисну частинку
інформації. Адвокат музею, наприклад, може дізнатися про багатого донора,
який переглядає свій заповіт, то ж ця інформація може бути корисною для
відділу з розвитку музею.
По-третє, організація може призначити особу, яка буде конкретно відповідати за збір та поширення даних маркетингової розвідки. Ця особа, яку
часто називають керівником інформаційної служби, має переглядати основні публікації, підсумовувати важливі новини та розповсюджувати інформацію серед відповідних керівників. Багато інформації можна отримати з
пошукових систем, таких як Google або Yahoo! Складність завдання – збирати інформацію регулярно, а не лише тоді, коли виникає проблема чи виклик. Система маркетингової розвідки часто слугує в організації як система
раннього попередження.
У ХХІ столітті, одним з основних джерел інформації є неформальні мережі, створені веб-блогерами. Ці люди регулярно інформують свою аудиторію щодо нових ідей, нових продуктів та останніх тенденцій. Вони
висловлюють свої власні думки, які можуть бути цінним джерелом нових
ідей, або ж можуть повідомити менеджменту, що кампанія розвивається невдало. У так званій “блогосфері” дуже швидко поширюється інформація
щодо поганих пропозицій – включно від таких політиків, як екс-сенатор
Джордж Алленa, (який робив принизливі заяви), а також щодо поганих
вчинків славнозвісних осіб, таких як Майкл Річардсb або Періс Хілтонc. Дейв
Сіфріd з компанії Technoratie підрахував, що у березні 2005 року кожного дня
створювалося від 30 до 40 тисяч нових блогів, а його компанія відстежувала
тоді на сайтах 7,8 млн. блогів, які мали (середньо) 937 посилань. Він вважає,
що кількість блогів подвоюється кожні п’ять місяців.8 Відео-обмін стає усе
a Джордж Аллен (George F. Allen) – американський політик, член Республіканської партії. Народився у
1952 році. Сенатор США від штату Вірджинія у 2001-2007 роках. На виборах до сенату у 2006 році був звинувачений у висловлюванні расистських епітетів. Вибори програв; продовжує політичну активність.
b Майкл Річардс (Michael Е. Richards) – американський актор, комік, письменник та телевізійний продюсер. Народився у 1949 році. У 2006 році отримала розголос низка його расистських висловлювань. Пізніше
за ці висловлювання він неодноразово публічно вибачався.
c Періс Хілтон (Paris W. Hilton) – американська акторка, співачка, автор пісень, фото модель та дизайнер.
Народилася у 1981 році. Колишня спадкоємниця родинного бізнесу – найбільшої у світі мережі готелів
Hilton Hotels. Відома скандальним світським життям. У 2000 році зустрічалася з Ріком Саломоном, який
пізніше виклав в Інтернет «домашнє відео» за своєї та її участі; відео отримало три нагороди порноакадемії
AVN Awards. Неодноразово затримувалася поліцією за грубі порушення правил дорожнього руху; у 2007
році відбула за це термін покарання у в’язниці.
d Дейв (Давид) Сіфрі (David Sifry) – американський підприємець у сфері програмного забезпечення. Народився у 1968 році. Визнаний як «ікона блогосфери»; засновник компанії Technorati.
e Technorati (Технораті) – американська компанія, спеціалізується на пошуку блогів в Інтернеті. Заснована
у 2002 році; штаб-квартира у Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Станом на 2008 рік індексувала понад
112,8 млн. блогів. Конкурент для Google, Yahoo та Icerocket. Кількість співробітників – близько 30 осіб.

158

Частина ІІ
Розділ 5

Стратегічне планування та організація
Отримання та використання маркетингової інформації

більш популярним засобом обміну думками та ідеями через такі медіа, як
YouTubea (нещодавно був куплений Google).
Система маркетингових досліджень
Як ми вже підкреслювали, керівники кампанії повинні регулярно проводити дослідження ринку на етапах формування, попереднього тестування
та моніторингу впливу їх зусиль на поведінку. Вище керівництво може
також час від часу організовувати проведення конкретних якісних і кількісних маркетингових досліджень, щоб дізнатися, яке місце організація займає
в очах ключової аудиторії. Коледж може забажати визначити, як він виглядає в очах радників середніх шкіл, або ж політична організація забажає дізнатися, що думають виборці про їх кандидатів та конкурентів. Багато
великих неприбуткових організацій та державних агентств, таких як Центри з контролю та профілактики захворювань та Американське онкологічне
товариство, на даний час проводять офіційні дослідження брендингу. Ми ще
повернемося далі до проблеми проведення цих цінних досліджень.
Аналітична маркетингова система
Дані внутрішнього обліку, маркетингової розвідки та конкретних маркетингових досліджень – це є лише вихідна інформація, поки вона не перетворюється у знання, які менеджери можуть використовувати. У цьому полягає
роль аналітичної маркетингової системи. Аналітична маркетингова система
являє собою набір методів для аналізу маркетингових даних та маркетингових завдань. Ці системи здатні здійснювати пошук та формулювати висновки, часто застосовуючи складні аналітичні процедури. З іншого боку,
як ми це побачимо далі, знання мають бути корисними, а це означає, що простий аналіз може бути більш придатний, ніж складніші підходи, які відлякують потенційних користувачів.

ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Щодо неприбуткових організацій з дуже обмеженими бюджетами, тут ми
рішуче стверджуємо, що маркетингові дослідження не мають проводитися,
якщо вони не можуть бути застосовані безпосередньо з метою прийняття
рішення. Однак у випадках, коли є більш щедрий бюджет, маркетолог неприбуткової організації здатний створити можливості для проведення одного чи обох з наступних видів досліджень. Першим видом є базове
дослідження. Базове дослідження не має безпосереднього застосування у
конкретних управлінських рішеннях, але, як правило, очікують, що воно
a

YouTube (Ютуб) – дочірнє підприємство компанії Google; інтернет-служба, що надає послуги з розміщення відео матеріалів. Заснував компанію у 2005 році Чад Герлі; у 2006 році продав Google за $1,65 млрд.
Штаб-квартира у Сан-Бруно (штат Каліфорнія). Станом на березень 2008 року було завантажено 78,3 млн.
відео файлів, а кількість переглядів становила 2 млрд. на день (вдвічі перевищувало денну аудиторію трьох
найпопулярніших американських телеканалів разом узятих).
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закладає основу для кращих рішень у подальшому. Відповідно до цього, Асоціація Коледж, Університет та Спільнота адміністраторів мистецтвa використала частину внесків своїх членів на дослідження потенціалу способу
життя (зокрема, застосовуючи оригінальний підхід VALSb), з метою зрозуміти реакцію споживачів на виконавче мистецтво.9
Іншим видом досліджень, який неприбуткова організація може здійснювати самостійно або спільно з іншими (включно з провідними вченими), є
методологічне дослідження – тобто таке дослідження, що спрямоване на
поліпшення здатності організації провадити ефективні дослідження у майбутньому. Організації можуть розробляти більш досконалі методи опитувань
з особистими питаннями чи способами проведення, з метою здійснювати польові дослідження у ненав’язливій формі.
Дослідження, безпосередньо корисні для управління, зазвичай є трьох
типів, які ми розміщуємо відповідно до підвищення рівня корисності – це
опис, пояснення та передбачення.
Опис
Маркетингове дослідження може бути призначене з метою повідомити
менеджеру неприбуткової організації, яким є його/її зовнішнє середовище
маркетингу. Воно може сказати, наприклад, менеджерові лікарні – скільки
пацієнтів було обстежено кожним лікарняним обладнанням кожну годину,
кожного дня та кожного року, а також зазначити стать та домашню адресу
кожного пацієнта, а також назвати ведучого лікаря, навести усі попередні
випадки госпіталізації та діагнози.
У той час як внутрішні записи часто можуть надавати лікарняному керівництву ці дані, додаткова описова інформація може бути отримана шляхом телефонного опитування, яке з’ясує родинний статус пацієнта, рід
занять, освіту, звички щодо ЗМІ, задоволеність різними видами лікарняних
послуг, а також з вуст в уста – щодо намірів та майбутньої приватної фінансової допомоги. У той же час, менеджер може придбати з відкритих опублікованих джерел описові дані щодо цін конкурентів та витрат на рекламу, а
також інформацію щодо тенденцій у поведінці спонсорів на національному
рівні, способів оплати, розмірів платні у конкретних лікарняних відділеннях, вартості обладнання тощо. Усі ці дані мають спільним те, що вони описують речі у порівняльному часі, або ж описують тенденції чи системи, які
змінюються з часом. Описові дані зазвичай слугують прийняттю менеджерa Асоціація коледж, університет та спільнота адміністраторів мистецтв (Association of College, University,
and Community Arts Administrators, сучасна назва: Асоціація ведучих програм виконавчого мистецтва –
Association of Performing Arts Presenters) – неприбуткова організація, що об’єднує адміністраторів ті фахівців різних видів виконавчого мистецтва. Місія – сприяння розвиткові та підвищенню якості виконавчого мистецтва. Заснована у 1956 році, штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Понад 1400 членів
у США та інших країнах світу. Дохід організації за 2011 рік - $5,1 млн.
b VALS ("Values, Attitudes and Lifestyles" – «цінності, погляди і спосіб життя») – методологія дослідження з
метою психографічної сегментації ринку. Призначена для керівників компаній, що прагнуть адаптувати
свої товари чи послуги відповідно до потреб споживачів. Розроблена у 1978 році соціологом Арнольдом
Мітчеллом та його колегами з SRI International; багато в чому спирається на розробки гарвардського соціолога Девіда Рісмена та психолога Абрахама Маслоу. Використовує статистику з метою виявлення відносин, які допомагають класифікувати споживачів за одним із 9 типів способу життя.
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ських рішень за трьома напрямками: 1) моніторинг результативності, з
метою вказати, чи потрібні зміни у стратегії діяльності; 2) опис споживачів
з метою сегментації рішень; 3) виступають в якості основи для поглибленого
аналізу.
Пояснення
Зазвичай менеджера не влаштовує просто бачити, яким чином виглядає
ринкове зовнішнє середовище. Він або вона здебільшого бажають знати, що
ж робити на «даний момент». Принципово є три можливі рівні пояснення:
асоціація, причинний зв’язок, пояснення чому. Кожен наступний рівень потребує більш високих витрат та більших ресурсів, ніж попередній, але він
також має більш високий виграшний потенціал.
1. Асоціація. Найпростіший рівень пояснення – з’ясувати те, що, як здається, є пов’язаним з певним явищем. Таким чином, фандрайзер прагне
знати соціально-економічні та демографічні характеристики минулих донорів, з розбивкою за рівнями, за кількістю пожертв тощо. Такі дані можуть бути корисними, допомагаючи фандрайзеру вирішувати, яким
чином розподілити ресурси за сегментами, а також дати уявлення щодо
потенційної по-життєвої цінності нового донора.
2. Причинний зв’язок. Неприємна особливість асоціації даних (це знає
кожен студент-першокурсник, який вивчає статистику) полягає в тім, що
асоціація – це не теж саме, що причинний зв’язок. Таким чином, фадрайзер може дійти висновку, що збільшення частки жінок-донорів є свідченням того, що організація є більш ефективною у справі сприяння саме їм.
Однак, це може просто означати, що з часом усе більше та більше жінок
розпоряджаються фінансами у домогосподарствах!
3. Пояснення чому. Граничний рівень пояснення для маркетингових дослідників – це знати не тільки те, що А спричинило Б, але й знати, чому
А спричинило Б. Таким чином, для прийняття рішення щодо орієнтації
на чоловіків у порівнянні із жінками, фандрайзер повинен мати більш
повне уявлення про характер причинного зв’язку, тобто щодо «пояснення
чому». Подальші дослідження можуть експериментувати, пропонуючи
різні звернення до чоловіків та жінок, з метою виявити найбільш ефективні, й тим самим надаючи більш повне уявлення стосовно «пояснення
чому».
Передбачення
Звичайно, описи та пояснення явищ, які існують чи існували у минулому,
є корисними для керівників, але ж тільки тоді, коли говорять їм про майбутнє. Маркетингові рішення запускаються у майбутнє. Моделювання результатів та використання повздовжніх конструкцій часто можуть надати
менеджерам більше впевненості, що вони не розробляють підходів, спроможних працювати лише сьогодні – або ж, гірше того, вчора!
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КОРИСНЕ МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – ЗВОРОТНІЙ
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЦЕС
На обох рівнях (організації чи кампанії) маркетинг-менеджер бажатиме
провести конкретні дослідження, з метою вирішення конкретних проблем
або питань. 10 У простій організації стандартний підхід до дослідницького
процесу (наприклад, до польових досліджень) – це почати з визначення проблеми. Потім проблема переводиться у методологію дослідження. Це призводить до розвитку дослідницького інструментарію, складання плану
відбору проб, кодуванню та апробації інструкцій тощо. Дослідник збирає
дані, аналізує їх, і пише звіт. На основі висновків дослідника виконуються
певні практичні дії. Цей процес часто спричиняє розчарування управлінців,
а також породжує поширення настроїв, буцімто «більшість досліджень не
читаються» – тобто, дослідницькі звіти вмирають, не відповідаючи потребам
менеджерів.
Частиною проблеми є те, що у типових випадках менеджери залишають
проблеми розпливчастими та загальними. Вони висловлюються, по суті, наступним чином: «Ось деякі речі, які я не знаю. Коли будуть результати дослідження, я знатиму більше. А коли я знатиму більше, я зможу зрозуміти,
що мені робити далі». Такий підхід допускає вельми високу ймовірність
того, що результати виявляться віддаленими від мети (тобто не будуть максимально корисними).
Ми натомість виступаємо за процедуру, яка перевертає у їх головах традиційний підхід до планування дослідження. Процедура підкреслює тісну
співпрацю між дослідниками та особами, які приймають рішення. Вона
значно підвищує вірогідність того, що організація буде мати справу з висновками, які не лише «цікаві», але й також придатні до застосування.
«Зворотній» підхід ґрунтується на припущенні, що найкращий спосіб
розробки придатного дослідження – це почати з моменту, де воно завершується, а потім працювати у зворотному напрямку. Кожний крок у проекті
розробляється на підставі того, що йде після нього, а не раніше нього. Дванадцять кроків цієї процедури наводяться на рисунку 5-2.
Зворотній дослідницький процес спочатку може здаватися трудомістким.
Справді, це змушує учасників (з боку галузі маркетингових досліджень та
менеджменту) витратити разом значну кількість годин, формуючи та уточнюючи дослідницький проект. Це буде особливо засмучувати на початку застосування вказаного підходу, а також на початку кожного наступного його
етапу. Однак досвід свідчить: довгострокові наслідки у вигляді зменшення
витрат та підвищення ефективності можуть бути суттєвими.
Іноді початок обговорення показує, що дослідження взагалі не потрібні –
менеджмент не буде діяти по-іншому, якщо результати виявляться вельми
далекими від їх очікувань. Обговорення також переконують, що кожен елемент плану дослідження у кінцевому підсумку має затверджуватися тільки
тому, що він необхідний для прийняття рішень – не може бути жодних сторонніх питань або включення «особливих вибірок». Нарешті, ретельне,
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1. Визначте, які ключові рішення мають бути
прийняті з використанням результатів досліджень.

2. Визначте, яка інформація має допомогти керівництву прийняти найкращі рішення.

3. Підготуйте прототип звіту і запитайте менеджмент,
чи це саме те, що найкраще допомагає їм приймати рішення.

4. Визначте, який аналіз необхідний для заповнення звіту.

5. Визначне, які питання мають бути поставлені, аби забезпечити дані, необхідні для аналізу.

6. З’ясуйте, чи були вже отримані відповіді на
необхідні питання.

7. Розробіть зразок дизайну дослідження.

8. Реалізуйте розроблене дослідження.

9. Проаналізуйте дані.

10. Напишіть звіт.

11. Допоможіть менеджменту впровадити
результати.

12. Оцініть дослідницький процес і внесок.

Рисунок 5-2. Зворотне маркетингове дослідження
Джерело: Alan R. Andreasen. Marketing research what Won’t Break the Bank (San Francisco:
Jossey-Bass Publishers, 2003). Відтворено з дозволу John Wiley& Sons, Inc.
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щире співробітництво підвищує ймовірність того, що кінцевий продукт буде
єдиним, а керівництво зможе його зрозуміти, оцінити та реалізувати з мінімальною затримкою. Кінцевий тест: Чи внесло дослідження реальні зміни в
ефективність організації? Потрібна важка праця задля досягнення цієї мети.
Кроки 1-2.
Для більшості менеджерів «проблема» дослідження розглядається як відсутність важливої інформації стосовно їхнього ринкового зовнішнього середовища. Менеджер програми соціального обслуговування може сказати:
«Проблема полягає в тім, що я не знаю, кого я обслуговую, і кого я не обслуговую», або ж: «Я не знаю, чи мої клієнти більше задоволені моєю програмою, чи клієнти моїх основних конкурентів більше задоволені їхніми
програмами».
Якщо проблема визначається таким чином, «рішення» є простим – зменшити необізнаність керівника. Дослідження здійснюється шляхом простого
опису групи пацієнтів, або ж вимірює рівень задоволеності від альтернативних програм. Ці дані можуть бути дуже «цікавими» та здатні принести менеджерам велике задоволення від виявлення того, чого вони раніше не
знали. Проте задоволення може швидко обернутися на розчарування та невдоволення, коли дирекція спробує використати результати – що, звичайно, є останнім тестом на їх цінність.
Візьмемо, наприклад, проведене декілька років тому дослідження впливу
патентованих ліків на спосіб життя. Деякі респонденти стверджували, що
вони завжди підчіплюють застуду та грип, часто ходять до лікарів, проте лікарі не дуже їм допомагають. Респонденти вважали, що патентовані ліки
часто є корисними, проте вони не були впевнені, чому саме. Ця інформація,
разом з іншими подробицями, дала змогу дослідникам позначити цю групу
респондентів як «іпохондрики».
Що можна зробити з цим результатом? Як зазвичай буває у випадку сегментації стратегій, можна прийняти кількісні та якісні рішення. Компанія
має вирішити, чи варто накачувати більше маркетингових ресурсів у групу
іпохондриків, відповідно до її частки у населенні. Віце-президент з маркетингу може першим сказати «так», оскільки іпохондрики є потужними споживачами ліків.
Однак картина є більш складною. Можливо, іпохондрики є складними
покупцями, що закладено в їх моделі купівлі, а також вони є дуже лояльними до своїх улюблених брендів. Якщо так, то у цьому випадку гроші, спрямовані на них, будуть мати незначний вплив на ринкову роль. Легкі
споживачі, однак, можуть мати крихку лояльність, і вкидання грошей у них
може спонукати до заміни брендів. Звичайно, якраз протилежне може бути
вірним: іпохондрики, будучи важкими користувачами, можуть виявитися
дуже вразливими та відреагують на привабливі оголошення.
З якісної сторони, дослідження способу життя може бути набагато більш
корисним. Оскільки це створює цінний обрис кожної групи, описуючи її роботу, родинний стан, цінності та переваги, дане дослідження може повідо164
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мити компанії, що саме треба казати. Проте розчарований менеджер, ймовірно, не знає, де саме казати такі речі. Не існує Hipochondriac’s Journal, в
якому з метою реклами (а може й ні) розглядаються і тлумачаться конкретні
моделі важких користувачів – іпохондриків чи ні.
Але припустимо, що компанії довелося спочатку встановити всі варіанти
дій, які вона може зробити після дослідження. Якби ж віце-президент з маркетингу чітко розумів, що його проблемами є наступні питання: 1) чи потрібно розподілити маркетинговий бюджет інакше; 2) чи потрібно
розробляти маркетингові кампанії, спрямовані, зокрема, на нещодавно виявлені сегменти; 3) яка мета таких кампаній, то у цьому випадку він би запустив проект у більш відповідному напрямку.
Крок 3
Після кроків 1 та 2 менеджер має запитати: «Яким має бути остаточний
звіт, аби виглядати таким чином, щоб ми точно знали напрямок подальшого
руху та очікувані результати?» В цей момент співпраця між дослідником та
менеджером має активізуватися та пройти перевірку на динамізм та високу
креативність.
Сценарії являють собою хорошу технологію з метою розробки ідей для
звіту. Ініціатива тут належить дослідникові, який має генерувати елементи
гіпотетичного звіту, а також протистояти менеджменту у важких питаннях
на кшталт «Якби я прийшов з оцією перехресною таблицею, з отакими цифрами у ній, щоб ви зробили?»
Перший виграш від цієї вправи виникає внаслідок поліпшення самого дослідження. Вправа може рухати проект вперед, відпрацьовуючи альтернативні рішення, і назад, вказуючи кращий дизайн опитувальника або ж яким
чином в аналізі мають здійснюватися висновки.
Припустимо, арт-менеджер розглядає скасування пропозиції знижки у
випадку декількох покупок одночасно, оскільки більшість людей, які цим
користуються, вже можуть бути лояльними клієнтами й активними висококласними користувачами, що значною мірою робить ціну нееластичною.
Менеджер вважає, що знижка в основному являє собою втрачений дохід. Аби
прийняти рішення щодо скасування знижки, потрібно спрогнозувати реакцію на цей крок старих та нових споживачів. Дослідник має запропонувати
версії таблиць, що показують різні результати.
Припустимо, що у першій спробі давнім споживачам показуються нееластичні ціни, а новим споживачам – еластичні ціни. Результат дозволяє менеджерові припустити, що знижки мають бути надані лише новим
споживачам. Під час розгляду цього вибору менеджеру було потрібно знати,
чи спеціальна пропозиція зможе досягти нових потенційних клієнтів таким
чином, аби звести до мінімуму чи виключити покупки зі знижкою з боку давніх споживачів.
Це нове формулювання рішення призводить до обговорення результатів,
викладених в іншому наборі вигаданих гіпотетичних таблиць, що показують
реакції на запропоновані одноразові знижки у поведінці минулої клієнтури.
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Інші таблиці потім демонструють, які телевізійні шоу дивляться різні сегменти споживачів, а також – що вони читають або слухають; це вказує, чи є
споживачі диференційно досяжні. Таким чином триває циклічний процес в
контексті рішень та дослідницьких робіт.
Циклічність виявить, яке саме дослідження потрібне. Іноді дослідник
представлятиме зіставлені таблиці регресійних результатів лише для того,
аби виявити, що менеджмент буде приймати той же самий порядок дій незалежно від результатів. На перший погляд, це насправді приклад відмови
від частини загального плану дослідження.
Участь управлінців у прийнятті рішень має й інші переваги. Воно слугує
для того, щоб отримати підтримку менеджерів у маркетинговому дослідженні і поглиблює їх знання про деталі дослідження. Це знання дозволяє досліднику надзвичайно спрощувати звіт. Робота з порівнювальними,
гіпотетичними таблицями може зробити менеджера терплячим до висновків
та навряд чи налякає несподіваними результатами. Участь також зробить
управлінців чутливими до обмежень у дослідженні. Менеджери часто мають
спокусу у процесі впровадження результатів виходити далеко за рамки дослідження «істини», особливо якщо ця істина підтверджує курс дій, якому
вони надають перевагу за будь-яких обставин.
Крок 4
Форма звіту ясно вкаже на характер аналізу. Якщо менеджмент не довіряє багатовимірному аналізу, то дослідники мають крок за кроком розробити
серію зведених таблиць. Якщо менеджмент влаштовують високі досягнення
статистики, тоді дослідник може використовувати більш просунуті аналітичні процедури. Взагалі, аналітична фаза має бути простою. Якщо здійснення написаного сценарію пройшло добре, то аналіз має становити трохи
більше, ніж заповнення бланків.
Кроки 5-7
Зворотній підхід також дуже корисний у розробці інструментарію для
збору даних та методу вибірки. В одному з досліджень менеджмент бажав
оцінити знання молодими споживачами переваг пропозицій організації. І
лише тоді, коли дослідник підготував макет таблиці, що вказував на перевагу даних за віковими групами та за статтю, наміри менеджера стали зрозумілими. Під «молодими» менеджер мав на увазі дітей 10-річного віку.
Менеджер також вважав, що ранні підлітки є дуже мінливою групою, яка
піддається радикальним змінам з року на рік, особливо з наближенням статевого дозрівання. Задум плану встановити нижню вікову межу на рівні 13
років та згрупувати респондентів за віковими категоріями – такими як 1317 та 17-20 років – полетів у кошик. Якби дослідник використовував звичайний підхід, очікування менеджера могли б не з’ясуватися до кінця
дослідження.
Зворотній підхід також може допомогти визначити доречність використання строгих методів теорії ймовірності. Наприклад, якщо менеджер бажає
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спроектувати певні висновки для людства у повному розумінні цього слова,
дослідження повинно використовувати скрупульозні методи теорії ймовірності. Проте, якщо менеджер, насамперед, зацікавлений у підрахунках частотності (скажімо, слів, які використовують споживачі з метою опису
пропозицій організації або ж скарг щодо персоналу), обмеження вибірки не
повинні бути надто вузькими. Дослідники часто роблять або занадто багато,
або ж занадто мало якісних вибірок для мети, яку організація має на увазі.
Крім того, писаний сценарій часто показує, що менеджери бажають більшого
розподілення результатів, вимагаючи більших розмірів вибірки або більш
точних процедур стратифікації, ніж це спочатку планувалося. Через ретельне відображення отриманих даних стає більш вірогідним, що кінцевий
результат задовольнить потреби менеджерів з істотно нижчими польовими
витратами.
Кроки 8-10
Кроки з 8-го по 10-й узгоджуються з традиційним підходом рухатися уперед, який впроваджує дослідницькі рішення та судження, прийняті раніше.
Якщо всі сторони добре співпрацювали на попередніх стадіях, то ці кроки
повинні лише продовжувати те, що вже було вирішено.
Кроки 11-12
Традиційне дослідження завершується, коли звіт опиняється на столі менеджера. Це, однак, є передчасним і недалекоглядним. Процес розпочинається з дослідника та менеджера, які думають зробити спільне дослідження,
яке допоможе прийняттю управлінських рішень. Тепер, коли дані перебувають на руках, досліднику слід продовжувати брати участь, адже він чи
вона: 1) розуміють базу даних та її нюанси, і 2) вже багато думали про те, що
ці результати мають означати для менеджера. Продовження спільної роботи
на основі кроку 11 буде забезпечувати не лише правильні рішення, але й те,
що дані збиралися б якомога ретельніше, і що вони не підлягали б випадковому непорозумінню (наприклад, коли менеджер хоче вірити, що висновок
вже є, коли насправді це не так).
Останній крок процесу також необхідний, якщо дослідження не є унікальною подією, але має вписатися у довгострокову стратегію досліджень
організації. Інколи після відкритого застосування кроків досліднику та менеджеру варто переглянути весь процес дослідження і запитати себе, чи є
способи, за допомогою яких дослідження могло бути проведено краще.
Тільки за допомогою такого ретельного аналізу досліджуване підприємство
удосконалиться і неприбуткова організація отримає максимальну віддачу
від тих обмежених ресурсів, які воно виділяє на цю важливу функцію.
Емпіричні дослідження альтернатив
Наступною вимогою щодо ефективної реалізації дослідницьких проектів
є вибір правильної методології дослідження.11 Як ми вже відзначали раніше,
коли дослідник неприбуткової організації думає щодо проведення дослід167
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ження з ключових питань, першими спадають на думку переважно такі методи як фокус-групи чи одноразове польове дослідження, зазвичай поштою
або по телефону з використанням опитувальників, розроблених звичайним
способом. Сьогодні дослідники можуть думати, стосовно Інтернету, як про
один із каналів опитування потенційних респондентів. Проте, ці методи можуть бути дуже дорогими і займати багато часу. Є багато дешевих альтернатив, особливо у фазі формування та попереднього тестування кампанії.
Якісні дослідження
Існує багато ситуацій, коли менеджмент може бажати проведення досліджень, які не вимагають прогнозів відносно широких верств населення або ж
використання складних статистичних методів. У таких ситуаціях можуть
застосовуватися відповідні якісні методи дослідження. Серед якісних досліджень, що використовуються неприбутковими організаціями, є наступні:
1. Визначення проблеми.
2. Збір початкового розуміння споживачів за моделлю BCOS (представлено у Розділі 4).
3. Підготовка подальшого кількісного дослідження:
a. створення ідей та гіпотез;
b. засвоєння відповідної мови для запитань;
c. попереднє тестування опитувальників.
4. Допомога у тлумаченні попереднього кількісного дослідження.
5. Попереднє тестування альтернативної реклами, концепції товару, упаковки або брошур.
6. Створення ідей для нових продуктів або ж видів обслуговування.
7. Створення ідей для реклами або позиціонування продукту.
Два підходи часто використовуються для якісного дослідження – це глибинні інтерв’ю та фокус-групи. Глибинні інтерв’ю включають тривале опитування невеликої кількості респондентів (замість короткого опитування
великих вибірок) по одному, часто з використанням прихованих питань та
мінімальними підказками інтерв’юера. Фокус-групи включають збирання
разом у групи від 5 до 10 споживачів, що зазвичай (але не завжди) становлять
відносно однорідну групу, з метою обговорити певний набір питань під керівництвом лідера, навченого стимулювати і фокусувати обговорення. Традиційно як фокус-групи, так і глибинні інтерв’ю проводяться віч-на-віч,
однак усе більше дослідників розробляють підходи з використанням Інтернету та телефону.12
Малюнок 5-3 вказує на умови, за яких кожен з цих методів може використовуватися.
Мета поглиблених інтерв’ю та фокус-груп – виявити коріння певних проблем. Ці підходи засновані на припущенні, що люди будуть розповідати
більше, коли вони тривалий час спілкуються із співчутливим та кмітливим
інтерв’юером, або ж коли вони групою знаходяться у невимушеній обстановці та їх стимулює дух товариства і коментарі інших (модель «зустріч за
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Рисунок 5-3.
Що використовувати: фокус-групи чи індивідуальні глибинні інтерв’ю?
Розглядається

Використовуйте фокус-групи, Використовуйте індивідуальні
коли …
глибинні інтерв’ю, коли…

Взаємодія респондентів, можВзаємодія у групі є обмеженою
Групова взаємодія ливо, стимулює розгорнуті відпоабо непродуктивною.
віді чи нові та цінні думки.

Група тиску

Група тиску корисна у випадках,
Група тиску гальмуватиме відпоскладних для осмислення респонвідь та затьмарюватиме значення
дентами, а також з метою висвітрезультатів.
лення суперечливих думок.

Суб’єктивність
предмету

Предмет не настільки чутливий,
Предмет настільки чутливий, що
щоб респонденти стримували відреспонденти не бажають відкрито
повіді або приховували інформаобговорювати його у групі.
цію.

Глибина індивідуальних відповідей

Тема така, що більшість респондентів може розповісти усе стосовно цього або ж усе, що вони
про це знають, протягом менш
ніж 10 хвилин

Тема є такою, що бажаними є глибинні індивідуальні відповіді, як
також, оскільки предмет є складним – дуже добре обізнані респонденти.

Бажано мати одного інтерв’юера,
який проводить дослідження; деВтома інтерв’юера
кілька груп не втомлять інтерв’юера і не наженуть нудьгу.

Бажано мати у проекті багатьох
інтерв’юерів. Один інтерв’юер
втомиться або занудьгує від усіх
інтерв’ю.

Матеріальні стимули

Має бути оцінена велика кількість матеріальних стимулів.

Обсяг матеріальних стимулів є
невеликий.

Одна предметна сфера розглядаБезперервність інється у глибину, а поведінкові
формації
лінії є менш значущими.

Необхідним є розуміння, яким
чином пов’язати воєдино відношення та поведінку на основі індивідуальної моделі.

Експериментування з управлінням інтерв’ю

Відомо, що достатньо встановити
виразні керівні засади з даної
теми.

Можливо, буде необхідно розвивати керівні засади інтерв’ю шляхом внесення змін після
початкових інтерв’ю.

Спостереження

Є можливим і бажаним, аби
ключові особи, які приймають рішення, «на власні очі» спостерігали надання інформації
споживачами.

Спостереження «на власні очі» за
наданням інформації споживачами не є критично важливим,
або ж не є технічно можливим.

Логістика

Допустима кількість цільових
респондентів може зібратися у
одному приміщенні.

Респонденти є географічно розпорошені, або ж з інших причин не
можуть зібратися разом.

Вартість та вибір
часу

Швидке обертання є критичним,
а фонди є обмеженими.

Швидке обертання не є критичним, а бюджет дозволяє більші
витрати.

Джерело: Mary Debus, Handbook for Excellence in Focus-Group Research (Washington, D.C.:
Academy for Educational Development, n.d.), p. 10. Передруковано з дозволу: Academy for
Educational Development.
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кавою»). Хитрість в обох випадках полягає у виявленні «прихованих» або ж
глибоких аспектів предмету чи проблеми. Марі Дібас (попередньо компанія
«Портер Новеллі») запропонувала декілька методів, які кваліфіковані інтерв’юери і модератори груп використовують для досягнення мети, як перераховано у Рисунку 5-4.
Нарешті, важливо мати деякі рамки або модель з метою проведення опитувань. BCOS-модель широко використовується у багатьох дослідженнях, в
яких кожен з нас брав участь. Наприклад, під час дослідження потенційних
Рисунок 5-4.
Пропозиції щодо вимагання відповідей у фокус-групах
1.

Створення відповідного інформаційного контексту: Який досвід або
проблема (що супроводжують продукт або практику діяльності) впливають на те, яким чином це/він/вона розглядаються?
2. Розумові асоціації: Що найперше спадає на думку, коли я кажу: «родинне планування»?
3. Побудова зображень: Хто ті люди, які купують презервативи Panther?a Як вони виглядають? Як вони живуть? Або ж: Де ви знаходитеся, коли купуєте презервативи? Опишіть це місце. Що ви бачите?
Що ви відчуваєте? Що ви робите?
4. Запити щодо значення очевидних речей: Що «soft»b означає для вас?
Що означає для вас фраза «Це домашнє»?
5. Створення концептуальних мап категорії продукту: Як би ви згрупували вказані різні методи планування родини? Чи поєднуються вони
у вашому розумінні? Чим групи схожі/відмінні? Як би ви назвали ці
групи?
6. Метафори: Якби оця пігулка для регулювання зачаття була квіткою,
який це був би вид і хто б її обирав? Якби ось ця група продуктів була
родиною, ким були б різні її члени та яким чином вони були б
пов’язані один з одним?
7. Узгодження іміджу: Ось фото десяти різних ситуацій/осіб. Що пасує
ось до цього вина, а що ні? Чому?
8. Режим «людина з Місяця»: Я з Місяця; я ніколи не чув щодо Fritos .
Опишіть їх мені. Чому я бажав би їх скуштувати? Переконайте мене.
9. Умови, які дають дозвіл та створюють перешкоди: Змалюйте мені двітри ситуації, у яких ви прийняли б рішення купити оцей шоколад, а
також дві-три ситуації, в яких ви прийняли б рішення купити щось
інше.
10. Ланцюг запитань: Чому ви купуєте «Х»? Чому це важливо? У чому
тут для вас різниця? Чи буде це взагалі не важливим? (Запитувати до
a Презервативи великих розмірів (L та XL). Популярність до певної міри пов’язана з асоціацією цього
бренду з назвами рухів за громадянські права – індійського руху Даліти Пантери (Dalit Panther) та американського руху Чорних пантер (American Black Panther movements).
b Soft – дослівно: м’який, ніжний. На комп’ютерному сленгу часто (починаючи ще з 1958 року) використовується термін «soft» як скорочення від англійського слова «software» («програмне забезпечення»).
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тих пір, аж поки респондент буде ладний порішити інтерв’юера!)
11. Ланцюг користі: Оцей торт містить більше яєчного білку; яка від
цього користь? (Відповідь: «Він вологіший».) Яка користь від вологішого торту? (Відповідь: «Він смакує як домашній».) А чому домашнє
є кращим? ? (Відповідь: «Це потребує більше зусиль».) Ну то яка користь від цього? (Відповідь: «Моя родина це оцінить».) То й що? (Відповідь: «Вони знатимуть, що я їх кохаю».) То й що? (Відповідь: «Я
буду краще почуватися; вони будуть любити мене».)
12. Ладдерінг (асоціативні ланцюги): Що спадає на думку, коли ви думаєте про каву Maxwell House? (Відповідь: «Ранок».) А коли ви думаєте про ранок, що спадає на думку? (Відповідь: «Новий день».) І коли
ви думаєте про новий день? (Відповідь: «Я почуваюся оптимістично».)
13. Вказуючи на суперечності: Стривайте, ви щойно сказали мені, що бажаєте менше жирного, а тепер ви кажете мені, що це смакує, тому
що воно жирне та масляне – як ви це поясните?
14. Доповнення та розширення пропозиції: Ідеальний продукт ORSa – це
те, що… Найкращою думкою щодо цього нового продукту є … Це змушує мене відчувати …
15. Рольова гра: Гаразд, тепер ви – голова правління або мер міста. Що
ви збираєтеся робити? Варіант: Я мер, говоріть зі мною, поясніть мені,
що ви від мене бажаєте.
16. Найкращий сценарій з усіх можливих у світі: На хвилину забудьте
про реальність. Якщо б ви могли створити свою власну пелюшку, яка
має усе, чого ви колись бажали у пелюшках та навіть більше, то на що
це було б схоже? Використайте вашу уяву. Немає обмежень. Не хвилюйтеся щодо того, можливо це чи ні.
17. Написання сценарію: Якщо б ви могли розповісти історію або ж написати сценарій фільму про цю компанію або місто (чи про будь-які
інші), то що б це було? Хто були б героїні та герої? Чи має цей фільм
повідомлення? Ви б пішли дивитися? Хто міг би?
Джерело: Mary Debus, Handbook for Excellence in Focus-Group Research (Washington, D.C.: Academy for Educational Development, n.d.), p.10. Передруковано з дозволу: Academy for Educational Development.

відвідувачів симфонічних концертів у Лос-Анджелесі суб’єктів інтерв’ю вічна-віч просили визначити «усе хороше, що було б, якби вони були присутні
на симфонічному концерті наступної суботи увечері» (тобто переваги відвідування та можливі соціальні впливи), а також речі, що було б неприємним
або завдало б клопоту (наприклад, сприйняття витрат та щодо впевненості у
собі). Менеджери спочатку вважали, що вони, можливо, повинні залучити
більше «зіркових» виконавців або зменшити ціни на квитки. Однак дослідa ORS (Object Research Systems, Inc., – Системи об’єкта дослідження) – канадська компанія, що спеціалізується на розробці та просуванні програмного забезпечення для лікарів. Знаходиться у Монреалі (провінція Квебек, Канада).
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ження, кероване згідно BCOS-моделі, виявило: те, що вони мають зробити,
так це встановити краще освітлення на місцях паркування (з метою безпеки),
запропонувати автобусні рейси із передмість і дисконтні ресторанні ваучери,
а також знизити формальність концертів. Респонденти не були дуже стурбовані питаннями вартості квитка або особою виконавця.
Експериментування
Основною проблемою опитування та більшості якісних досліджень є те,
що вони спираються на судження людей. Якість таких даних може бути зміщена в самих різноманітних напрямках, у тому числі, за участю самих респондентів чи інтерв’юерів. Альтернативний підхід полягає у спостереженні
того, що люди роблять насправді. Архівні дані надають таку інформацію, оскільки вони просто записували те, що сталося у минулому. Маркетологи
дійсно зацікавлені у «що-якщо сценаріях», і це функція експериментування. Експериментальних можливостей достатньо. Наприклад:
s Фандрайзер може розділити список розсилки на три групи і висилати прохання з різним ступенем «персоналізації».
s Менеджер програми з проблеми підліткової наркоманії може поставити
телевізори у кімнатах очікування половини центрів, а в іншій половині
– відеоігри, та спостерігати, як це впливає на відсоток повернень пацієнтів.
s Менеджер музейного кафетерію може систематично змінювати ціни на
асортимент сирних пирогів, щодня протягом трьохмісячного періоду, та
оцінити співвідношення ціна-обсяг.
s Лікарняні палати можуть бути розфарбовані у різні кольори, або однострої медсестер можна зробити різними на різних поверхах, з метою оцінити їх вплив на задоволеність пацієнтів якістю медичного
обслуговування.
Вказані експериментальні маніпуляції часто потребують малих зусиль з
боку менеджерів. Вони можуть бути виконані як прості «варіації» у маркетингових проектах, що будуть розпочинатися у будь-якому випадку. На відміну від огляду та багатьох якісних методів, вони можуть застосовуватися
непомітно – тобто без знання цільової аудиторії, що вона є частиною дослідження. Проте дослідникам не слід думати, нібито «просто щось намагатися»
зробить гарний експеримент. Особлива увага має приділятися випадковому
призначенню експериментальних процедур з відповідної тематики, використанню контрольних груп де тільки це є можливим, а також моніторингу
супутніх обставин з метою розпізнання можливих змішаних ефектів.13
Вибірка «Снігова куля»
Вивчення багатьох досліджень засвідчує наявність певної проблеми: відносно легко контактувати з колишніми користувачами послуг, колишніми
донорами, колишніми волонтерами. Але напористі маркетологи, в ідеалі, бажають мати інформацію щодо перспектив – тобто щодо тих, кого вони на
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даний час не обслуговують. Одним з підходів є вибірка «снігова куля». Це
коли учасників дослідження просять називати імена інших осіб, «таких як
вони», з якими можна контактувати. Таким чином додається група, яка: 1)
не має упереджень стосовно першої групи; 2) з високою ймовірністю буде
співпрацювати у процесі дослідження (особливо у випадку, коли початкові
респонденти дозволили використовувати їх імена в якості джерела рекомендації); а також 3) будуть точно відповідати першій вибірці у всіх інших соціально-економічних характеристиках, окрім тієї, яка є характерною
ознакою власне первинної вибірки (наприклад, ці люди вже приходили до
лікарні). Вибірка «снігова куля» є особливо гарним методом для пошуку унікальних суспільних груп. Лікарня, яка намагається поширювати свої звернення до хворих на гемофілію, може запитувати щодо них у тих хворих на
гемофілію, які вже у ній лікуються. Було б занадто дорого здійснювати повномасштабну випадкову вибірку, аби знайти такі рідкісні суспільні групи,
як хворі на параліч або пасажири автобусів з обмеженими можливостями чи
глухі. Проте члени таких унікальних груп цілком можуть знати багатьох
інших, подібних до себе.
Piggybackinga
Неприбуткові організації можуть додавати питання у дослідження, які
здійснюються іншими організаціями. Декілька національних дослідницьких організацій регулярно проводять омнібусні дослідження, поєднуючи питання від багатьох спонсорів. Неприбуткові організації можуть додавати
питання на основі покрокової оплати за одне чи декілька питань. Члени
правлінь можуть охоче додавати такі питання у заплановані дослідження їх
компаній безкоштовно або ж за зниженими цінами.
Дослідники-волонтери
Неприбуткові організації (такі як лікарні чи благодійні фонди) можуть
залучати волонтерів з метою проведення інтерв’ю за допомогою телефону,
пошти, чи так званих «зручних» інтерв’ю, або ж за допомогою анкет у вигляді таблиць. Студенти у бізнес-школах, іноді деякі фахівці з відділів психології та соціології також часто шукають зовнішні, реальні довгострокові
проекти. Для неприбуткових організацій вони можуть бути чудовим джерелом думок та виконавцями робіт, які потребують біганини. Проте, у цих випадках мають враховуватися певні застереження. По-перше,
студенти-інтерв’юери – це не теж саме, що навчені професійні інтерв’юери.
Менеджер неприбуткової організації має забезпечити керівництво ними або
ж бути впевненим, що викладач здійснює нагляд за процесом дослідження.
По-друге, необхідно чимало часу. Проекти студентів мають вписуватися у

a Piggybacking (Піжібекінг) – дослівно: їхати на спині іншого. Маркетологи США вживають цей термін,
зокрема, для окреслення методу зменшення ризиків, коли новостворені компанії використовують бренд
та/або системи логістики партнерських організацій, які допомагають їм закріплятися у нових сегментах
ринку. Переважно застосовується як складова частина стратегії виходу на зовнішні ринки, насамперед на
ті з них, де існують високі бар’єри входження.
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семестр чи систему академічних кварталів. По-третє, менеджер неприбуткової організації повинен виділяти додатковий час для консультування студентів – адже вони роблять це з метою навчання. Нарешті, менеджер
неприбуткової організаціє має бути сприйнятливим щодо університетських
дослідницьких стандартів. Студентам не можна наказувати виконувати дослідження у той чи інший спосіб, викладача не можна розглядати у якості
оплачуваного консультанта чи бригадира польових робіт; також викладач
може вимагати, щоб результати були доступні для громадськості (хоча, можливо, у прихованій формі).
Вторинні джерела
Існує багато вже готових досліджень, які можуть забезпечити маркетолога багато чим з того, що він потребує для прийняття важливих рішень. Або
ж, коли не зовсім за темою, тоді вони можуть забезпечити порівняльними
даними чи пропозиціями щодо формулювання питань, планування вибірки
та аналізу інформації. Інтернет може бути великим джерелом вторинної інформації. Статті з оглядами ринків, маркетингові журнали та урядові звіти
можуть бути дуже цінними, особливо на початкових стадіях проекту. Дослідникам, однак, слід завжди бути обачними, щоб розпізнавати придатність
дослідження, виконаного іншими особами, особливо отриманого з неурядового джерела. Часто уважне читання приміток та додатків може виявити серйозні відхилення чи недоліки, які вимагають обережності щодо
використання результатів.
Серед цінних джерел вторинних маркетингових даних є такі: 14
1. Factiva (www.factiva.com) – початкова назва: Dow Jones Interactive;
Factiva надає повний текстовий доступ до великої кількості газет, фахових публікацій, даних про компанії та бізнес.a
2. Lexis-Nexis Database (www.lexis-nexis.com) – надає повну текстову інформацію стосовно правових, ділових та загальних новин.b
3. Reference USA (www.referenceusa.com) – директорія бізнес-структур
США.c
4. Gartner Group Research (www.gartner.com) – дані щодо інформаційних технологій, новини, а також огляди ринків.d
5. ABI/Inform (www.proquest.com) – поточні та історичні тези та статті з
різноманітних ділових журналів.
a

Factiva (Фактіва, повна початкова назва: Dow Jones and Reuters Business Interractive Limited) – підрозділ компанії Dow Jones (у свою чергу належить News Corporation, якою володіє Руперт Мердок), що надає доступ до
ділової та аналітичної інформації. Діє з 1999 року. Збирає інформацію з понад 30 тис. джерел у понад 200 країнах світу 25 мовами. Входить у так звану «велику трійку» поряд з Internet Securities та Lexis Nexis.
b LexisNexis (LexisNexis Group, Лексіс Нексіс) – компанія, станом на 2006 рік – найбільша у світі база електронних даних з правової та суспільно-політичної проблематики. Штаб-квартира у Дейтоні (штат Огайо).
Заснована у 1977 році, з 1994 року – у власності англо-голландської видавничої компанії Reed Elsevier.
c Reference USA («Посилання США») – довідкова Інтернет-служба компанії Infogroup (використовує
також назву InfoUSA), що заснована у 1972 році, в Омага (штат Небраска). Містить докладні дані практично щодо всіх компаній (понад 15,5 млн. компаній) та споживачів (понад 210 млн. осіб) США та Канади.
d Gartner Group Research – Інтернет-служба дослідницької та консалтингової компанії Gartner Inc. Компанія заснована у 1979 році Гідеоном Гартнером, штаб-квартира у Стемфорді (штат Конектікут). Станом
на 2009 рік виторг $1,4 млрд., чисельність співробітників – 4,3 тис. осіб.
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6. MarketResearch.com (www.marketresearch.com) – повні тексти звітів
з досліджень ринків різноманітної тематики.
7. Source OECD (www.sourceoecd.org) – міжнародні інтернет-публікації
від Організації економічного співробітництва та розвитку.a
8. Foundation Directory (fconline.fdncenter.org) – Інтернет-директорія
стосовно фондових організацій та грантів.
9. Catalog of Nonprofit Literature (lnps.fdncenter.org) – база даних літератури на тематику благодійності.
10. Polling the Nations (poll.orspub.com) – результати опитувань та огляди
даних, зібраних з різноманітних досліджень на національному рівні,
а також на рівні штатів та місцевому рівні.
Висновки
Більшість неприбуткових організацій здійснюють набагато менше маркетингових досліджень, аніж повинні. Це відбувається тому, що вони сприймають деякі міфи. Вони вважають, що маркетингове дослідження може
застосовуватися лише з метою прийняття основних рішень, що воно включає
великі огляди і потребує тривалого часу, що воно завжди дорого коштує, а
декілька фокус-груп – це усе, що потрібно, а те, що вимагає складних досліджень, після завершення не читається та не використовується. Але ж у дослідженнях застосовують різноманітні методи, багато з них низької вартості,
та можуть бути надзвичайно цінними для широкого діапазону рішень.
Досвідчені сучасні неприбуткові організації визнають, що найважливіший ресурс – це знання, якими володіють. Такі знання мають систематично
розвиватися на рівні організації, а також – на рівні окремих кампаній. Маркетингова система знань має чотири основних підсистеми: систему внутрішнього обліку, систему маркетингової розвідки, систему маркетингових
досліджень та аналітичну маркетингову систему.
Дослідження можуть допомагати менеджерам, описуючи, пояснюючи чи
передбачаючи характеристики ринку. Більшість досліджень неприбуткових
організацій є прикладними, хоча деякі можуть бути базовим або методологічним дослідженням. Прикладна природа досліджень забезпечує міцний
каркас для рішень щодо бюджету та планування окремих дослідницьких
проектів.
Прикладна орієнтація також рекомендує «зворотній» процес розробки
дослідження. Менеджер починає шукати рішення, які він застосує за результатами дослідження, тож коли працює зворотна система розробки, тоді найкраще повідомляти такі рішення. Важливим кроком може бути визначення
того, який формат звіту забезпечить найбільш корисну управлінську інформацію. Форма звіту потім визначить необхідний тип аналізу, а це, у свою
чергу, вкаже, яким чином дані будуть зібрані та оброблені.
a

Організації економічного співробітництва та розвитку (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) – організація розвинутих країн, що визнають засади представницької демократії та вільної ринкової економіки. Заснована у 1848 році, штаб-квартира у Парижі (Франція). Станом на 2012 рік об’єднувала
34 країни. Раз на два роки публікує звіти щодо стану економіки 40 провідних країн світу.
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Дослідження може бути кількісним або якісним, високої чи низької вартості. Якісне дослідження, як от глибинне інтерв’ю чи фокус-групи, може
бути корисним для ідентифікації проблеми; збирання базових даних для пізніших кількісних досліджень; інтерпретації минулих досліджень; попереднього тестування реклами; пропозиції концепцій, пакування та брошур; а
також генерування ідей нових пропозицій, послуг та реклами. Іншими методами підтримки низьких витрат на дослідження є експериментування, недорогий дизайн вибірки, а також використання вторинних даних та
допомоги волонтерів.
Запитання:
1. Ви – новий член проводу студентської організації, що прагне зростання волонтерства серед студентів Джоржтаунського університету.
Президент організації стверджує, що знає по факту – студенти Джорджтауну не жертвують добровільно свій час та не роблять добровільні
внески на суспільні справи, а тому він приготувався застосувати свій обмежений бюджет задля реклами гасла «Гей, Волонтер!» у кампусі напередодні літніх канікул. На які питання дослідження ви попросите
відповісти, перш ніж запускати кампанію?
2. Оберіть неприбуткову організацію, яку ви добре знаєте, та окресліть її ключові ресурсні переваги. Яким чином організація використовує їх
та чи є вони сталими? Як організація використовувала ці конкурентні переваги задля забезпечення успіху в реалізації її місії?
3.
Ви призначені директором з маркетингу у новій організації, покликаній підвищувати рівень обізнаності щодо СНІД. Ваш бос на наступний
рік надав вам обмежений бюджет маркетингових досліджень, і бажає наприкінці тижня почути ваші плани щодо досліджень. Які види досліджень
ви, ймовірно, будете проводити? Які сильні та слабкі сторони дослідницьких методів ви можете розпізнати?
4. Ви консультант по боротьбі з насиллям серед підлітків. Підготуйте керівні настанови для дискусії у фокус-групі, що включатиме хлопців віком від 10 до 15 років, які належать до незаможних родин та
мешкають у центральних районах міст. Метою дослідження є розвиток
стратегії, спрямованої на утримання підлітків від приєднання до вуличних банд та від залучення до насилля.
5. Вашій громадській організації довірили $1 млн., призначений на поліпшення добробуту дітей-сиріт. Наглядова рада бажає, перш ніж виділити кошти, щоб ви протягом одного тижня підготували бюджетну
пропозицію. Скільки грошей ви витратите на маркетингове дослідження?
Як ви будете впроваджувати це рішення?

1.

Джерела та примітки:
Цей параграф спирається на: Alan R. Andreasen, “Cost-Conscious Marketing Research,” Harvard Business Review, July-August 1983, 7. pp.
74-77.
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Для отримання додаткової інформації щодо витрат на дослідження,
див.: Sudman, Reducing the Costs of Surveys (Chicago: Aldine, 1967).
R. M. Grant, Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques,
Applications, Second Edition (Cambridge, MA: Blackwell Publishers
Inc, 1995).
Robert Grant, “Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm,” Strategic Management, Vol. 17 (1991), pp. 109-122; Morten T. Hansen,
Nitin Nohria, and Thomas Tierney, “What’s Your Strategy for Managing Knowledge?” Harvard Business Review, March-April 1999);
Rohit Deshpande (Ed.), Using Market Knowledge (, : Sage Publications, Inc., 2001); R. M. Grant, “The Knowledge-Based View of the Firm:
Implications for Management Practice,” Planning. Vol. 30, No. 3
(1997), pp. 450-454.
Thomas A. Stewart, The Wealth of Knowledge: Intellectual Capital and
the Twenty-first Century Organization (: Currency, 2001).
Susanne Hauschild, Thomas Licht, and Wolfram Stein, Creating a
Knowledge Culture (McKinsey & Company, 2001).
Christine W. Letts, William P. Ryan, and Allen S. Grossman, High
Performance Nonprofit Organizations: Managing Upstream for Greater Impact (New York: John Wiley & Sons, 1999).
www.sifry.com/alerts/archives/000298.html (retrieved December 5,
2006).
The Professional Performing Arts: Attendance, Preferences and Motives (Madison, WI: Association of College, University and Community
Arts Administrators, 1977).
Цей параграф спирається на: Alan R. Andreasen, “‘Backward’ Marketing Research,” Harvard Business Review, May-June 1985, pp. 176-182.
Детальнішу інформацію щодо недорогих методів див.: Alan R. Andreasen, Marketing Research That Won’t Break the Bank (: JosseyBass Publishers, 2002).
J. A. Smith (Ed.), Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods (: Sage, 2003); P. M. Camic, J. E. Rhodes, and L. Yardley (Eds.), 2003, Qualitative Research in Psychology: Expanding
Perspectives in Methodology and Design (: American Psychological Association, 2003).
Хороше знайомство з альтернативною конструкцією дослідного
поля, див.: Donald T. Campbell and Julian C. Stanley, Experimental
and Quasi-Experimental Designs for Research (Chicago: Rand
McNally, 1966). Хороший приклад експерименту неприбуткової організації, див.: Richard A. Winett, Ingrid N. Lecklite, Donna E.
Chinn, and Brian Stahl, “Reducing Energy Consumption: The LongTerm Effects of a Single TV Program,” Journal of Communications,
Summer 1984, pp. 37-51.
Цей перелік у жовтні 2006 року підготувала Мішель Кларк з Джоржтаунського університету.
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6
СЕГМЕНТАЦІЯ, ВИБІР
ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ
ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ

ПОЗИЦІОНУЮЧИ ПРОПОЗИЦІЮ ПІД НАЗВОЮ “ВИ”!
Пошуки ідеальної роботи є основною проблемою будь-якого студента,
слухача MBA, молодшого виконавця чи досвідченого фахівця. Де ви шукаєте роботу та яким чином ви себе позиціонуєте? Чи повинні ви володіти
різними перспективами для різних потенційних роботодавців? Чи маєте
ви бути більш відкритим для спілкування та креативним для рекламної
агенції, та більш серйозним і ретельним для розробника програмного забезпечення? Як щодо банківської справи? Чи маєте ви одягнутися
інакше, ніж ви це зробите у випадку рекламної фірми?
Усе це – справжні питання стосовно «бренду Ви». Отримувати роботу
(або запрошення на побачення) – це питання вибору, до яких саме цільових ринків підійти та яким чином позиціонувати себе на кожному з них.
У нещодавній статті у Time,a автор Дженнін Лі-Сент Джон говорить: «Поводження з нашими особистостями як з продукцією відображає усе більш
конкурентне суспільство, у якому найкращим способом виділитися є розробка привабливого (і такого, що легко визначається) іміджу». Але чим
є ідеальне позиціонування, якщо хтось бажає працювати у Американському онкологічному товаристві, а інший – у Бойскаутах або ж у Корпорації «Дівчата»?b Однак, якщо випадає зустрітися у MySpace,c то чи не все
одно, якою є ваша мета?
a Time («Час») – американський щотижневий журнал, дає стислі виклади найбільш важливих подій у сфері
політики, бізнесу, освіти, культури, науки, медицини, релігії, спорту тощо. Заснований у 1923 році, штабквартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Станом на 2007 рік з накладом 3,4 млн. примірників був найпопулярнішим журналом у США. Є серцевиною найбільшого у світі холдингу (Time Warner) у сфері ЗМІ та
шоу-бізнесу. Виходять версії журналу: європейська (Лондон), азійська (Гонконг), австралійська (Сідней).
b Корпорація «Дівчата» (Girls, Inc.) – неприбуткова організація, діє у США та Канаді. Місія – надихати
дівчат бути сильними, розумними та сміливими, розвивати свій потенціал та захищати права. Заснована
у 1864 році, станом на 2009 рік – понад 900 тис. членів. Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк).
Фінансові надходження у 2011 році – $11,8 млн.
c MySpace («Мій простір») – популярна соціальна мережа, одна з перших у світі (відкрита у 2003 році).
Цільова аудиторія – молодь до 35 років, що має творчі нахили. До 2009 – найпопулярніша мережа у світі,
потім поступилася основним конкурентам (Facebook та Twitter). Власник – Руперт Мердок (придбав мережу у засновників Кріса Девульфа та Тома Андерсона у 2005 році за $580 млн.).
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Не дивно, що у наш час консультанти з «персонального брендингу» допомагають у справі сегментації та позиціонування проблеми. Одне з перших, що вони кажуть клієнтам – це важливість розуміння вами ваших
сильних сторін та обмірковування шляхів позиціонування ваших вад в
якості позитиву. Стаття у Time описує 66-річну жінку, що шукає партнера, і яка у початковій заяві написала про себе, що вона потребує пізнання речей і шукає когось з належним терпінням, аби він допоміг їй.
Консультант з PersonalsTrainera запропонував наступне описання себе:
«Вивчення нових речей є моєю пристрастю».
Консультанти з персонального брендингу мають безліч методик, які
допомагають клієнтам розуміти себе та обмірковувати оптимальне позиціонування. Є така хитрість: запитати себе (або ж своїх друзів) – якою
маркою авто ви були б, якби були автомобілем. Автор Time припускає:
«Виявляється, я Mini Cooperb… люди бачать мене маленькою, але сміливою, стильною та наповненою енергією».
Записані на плівку інтерв’ю з життєвого досвіду також забезпечують
глибоке розуміння того, як певна особа розглядається в цілому та в якості
«виконавця». Як інші бачать та чують? Консультанти можуть допомогти
з цим – і в результаті відеозапис часто викликає шок, коли ми бачимо, як
часто ми бурмочемо та відходимо від теми. Проте суть там все ж має бути.
Ви не можете сприйняти як «реальну річ» той образ, який ви створили,
але якому ви насправді не відповідаєте. Це буде схоже на те, як неприбуткова організація рекламує свій старанний менеджмент, коли її регулярно помічають за порушеннями, неправдивими заявами співробітників
та низькою продуктивністю.
Стаття Time розповідає про техаського радника з питань інвестицій,
який був пригнічений, намагаючись пропонувати широкий діапазон інвестиційних стратегій та можливостей для різноманітних клієнтів. Персональний консультант визначив, що основними цінностями його
клієнтів є родина, церква, важка праця, а його хобі – це риболовля, гольф
та подорожі. Консультант репозиціонував радника як «планувальника
процвітання для активних пенсіонерів». Внаслідок цього на 30% зросли
доходи, а також продовжилася робота з меншою кількістю клієнтів, але
більш вигідними.
Джерело: Jeninne Lee-St. John, “You World,” Time, November 6.2006, p. 61.

a

PersonalsTrainer («Тренер знайомств») – компанія у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк), власник популярного
сайту PersonalsTrainer.com; основний бізнес – написання для клієнтів оголошень щодо пошуку партнерів.
b Mini Cooper – серія малогабаритних автомобілів, що випускаються корпорацією BMW, починаючи з
1959 року. Розроблена у Великій Британії. Неодноразово ставала найбільш продаваною серією року у Європі.
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Центральна тема цього тексту є такою: коли маркетолог неприбуткової
організації проводить планування на рівні організації чи окремої кампанії,
центральним питанням для у нього є (або має бути) – яким чином викликати
бажану поведінку цільової аудиторії. Таким чином, ми стверджуємо, що для
маркетологів неприбуткових організацій вирішальними є три головні фундаментальні питання: 1) хто має бути їх цільовою аудиторією; 2) які види поведінки вони бажають, аби аудиторія їх демонструвала; 3) який вид
пропозиції цінності вони повинні запропонувати з метою забезпечення належних поведінкових цілей?
Поважаючи цільову аудиторію та її поведінку, неприбуткові організації
з їх величезними проблемами та обмеженими бюджетами не можуть бути
всім для усіх людей (навіть якщо їхня місія має на увазі саме такі амбіції).
Вони мають обрати цільові аудиторії, обрати поведінки, а потім розробити
переконливі пропозиції цінності. Ми розуміємо, що першою проблемою є
сегментація та вибір цільової аудиторії, а другою проблемою – позиціонування. У приватному секторі акронім СЦП (сегментація, цільові групи, позиціонування) спрямовує мислення та розробку стратегій будь-яких
маркетологів з метою досягнення ринкового успіху.
У даному розділі ми розглядаємо ці проблеми, у наступному – зосередимося на ролі брендингу.

СЕГМЕНТАЦІЯ
Хороший маркетинг починається з цільової аудиторії, яка, у кінцевому
рахунку, визначає успіх. Тому перший елемент кожної маркетингової стратегії – це підхід організації до ринкових цільових аудиторій. Це може бути
викликом для усієї організації, коли вона приймає рішення щодо цільових
аудиторій, яке охопить її місію та основні завдання. Організація з питань запобігання небажаній вагітності може робити наголос на підлітках, усіх жінках або ж афроамериканцях. Вона може ігнорувати чоловіків чи включати
їх у свої програми. Багато залежить від її сильних сторін та діяльності інших
організацій. Але першочерговим завданням є цільова аудиторія: Хто потребує допомоги, чи знаємо ми способи впливу на них, чи маємо ми ресурси та
базові знання (або чи здатні ми надбати їх) для того, щоб мати вплив? Останні
питання піднімають проблему щодо здатності організації залучати кошти та
волонтерів. Останні цілком можуть виявитися під впливом обраних цільових
аудиторій.
Звичайно, питання сегментації – це завжди виклик, коли хтось проводить
конкретну кампанію. Як на рівні організації, так і на рівні кампанії маркетинг-менеджер буде постійно мати на увазі, що цільові аудиторії є різними
за формами та розмірами, і фундаментальна проблема – як мати справу з
цією різноманітністю. Маючи справу зі всіма цільовими аудиторіями, можна
досягати економії завдяки масштабу, проте у такому випадку нехтується
розмаїття, яке, звичайно ж, є присутнім на більшості ринків; ймовірно, це
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означає, що пропозиції ніколи у повній мірі не відповідають запитам будьякої цільової аудиторії користувачів.
З іншого боку, поводження з кожним як з унікальною особистістю, що
заслуговує на посилену увагу, є (або виглядає) занадто витратним та непрактичним у більшості ситуацій, з якими має справу неприбуткова організація
(окрім фандрайзингу, де індивідуалізовані підходи до фондів, корпорацій та
значних донорів є безумовно гідними). Сьогодні, однак, індивідуальне поводження з членами цільових аудиторій (і з кожним ринком) стає більш
практичним. Комп’ютери та інформаційні технології зробили більш рентабельними індивідуальні підходи за допомогою прямої розсилки. Наприклад,
технологія прямої розсилки дозволяє політичному фандрайзеру звертатися
листами до власників автомобілів Lexusa та Hyundai,b які мешкають поруч
один з одним, і просити $500 від власника Lexus та $100 від власника Hyundai.1 Ще більш багатообіцяючим є розвиток Інтернету, де складне програмне забезпечення дозволяє маркетологам звертатися до людей на ім’я та
відповідати на запити індивідуально. Зокрема, діяльність фонду Вільямс та
Флораc та інших продемонструвала, що підходи з урахуванням цього можуть
бути особливо цінними у сфері охорони здоров’я.2
Для маркетолога, який прагне розвивати складні підходи до сегментації,
цей процес потрібно відтворювати у відповідності до масштабу задачі. Насправді існує дві стадії цього процесу. Першою є концептуалізація та дослідницький етап з метою визначення та описання групи, які маркетолог може
вбачати цільовими. Ми маємо посилатися на цю стадію як на «розвиток
ринкових сегментів». Як ми бачимо на лівому боці Рисунку 6-1, ринкова
сегментація вимагає: 1) вибору сегментації ринку з-поміж різних засад; 2)
розвитку профілів, отриманих у результаті сегментації ринку; 3) розробки
міри привабливості кожного сегменту. Другою стадією є цільовий маркетинг, тобто вибір одного або більше ринкових сегментів, рішення щодо належних ресурсів та способу їх застосування, а також розробка
позиціонування та маркетинг-міксу для кожного з них.
Поділ ринків
Існує багато способів, за допомогою яких певний ринок можна розділити
в цілях маркетингової стратегії. Визначаючи кращий спосіб для застосування, менеджер мусить спочатку обміркувати: навіщо сегментація повинна
бути проведена. Тобто, сегментація ринку – принципове завдання дослідa Lexus (Лексус) – марка автомобілів класу «преміум», що виробляються японською корпорацією Toyota
Motor.
b Hyundai (у перекладі з корейської – «сучасність») – марка автомобілів південнокорейської корпорації
Hyundai Motor Company, четвертого за обсягом виробника автомобілів у світі. Спеціалізується переважно
на автомобілях для середнього класу.
c Вільямс та Флора (Фонд Вільямса та Флори Х’юлетт, Williams and Flora Hewlett Foundation) – приватний
благодійний фонд, одна з найпотужніших організацій у США, що надає гранти, переважно для підтримки
закладів освіти та культури, просування соціальних та екологічних програм у всьому світі. Заснований у
1966 році, штаб-квартира у Менло Парк (штат Каліфорнія). Власні активи станом на 2011 рік – понад $7
млрд. У тому ж році фонд зібрав пожертв близько $203 млн., видав грантів та пожертв на суму понад $353
млн. Вільямса Х’юлетт (роки життя: 1913-2001) – співвласник корпорації Hewlett-Packard, одного з найбільших у світі виробників комп’ютерів та суміжного устаткування.
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Рисунок 6-1.
Кроки у ринковій сегментації, націлюванні та позиціонуванні
Націлення та
Позиціонування

Сегментація ринків
1. Визначити основні засади
сегментації ринку

4. Обрати цільовий
ринок/цільові ринки

2. Розвинути профілі, отримані внаслідок сегментації

5. Розробити позиціонування
для кожного цільового ринку

3. Розробити міру для привабливості сегменту

6. Розробити маркетинг-мікс
для кожного цільового ринку

ження і, як ми відзначали у Розділі 5, якісне «зворотне» дослідження починається із розуміння того, як саме дані будуть використані, аби допомогти
керівникам прийняти рішення. Існує три типи рішень, для яких інформація
щодо сегментації є цінною:
1. Кількісні рішення. Скільки фінансових, людських та психічних ресурсів організації мають бути присвячені різним групам цільової аудиторії? Які групи заслуговують на нульову увагу, якщо такі є?
2. Якісні рішення. Серед обраних сегментів, яким чином потрібно звертатися до кожного сегменту з погляду конкретних пропозицій, комунікацій, місця розміщення, «ціни» тощо?
3. Рішення щодо вибору часу. Чи слід конкретні маркетингові зусилля
спрямовувати раніше, а деякі пізніше з метою досягнення певних сегментів?
Як же тоді розділити ринок? У теорії критерії чітко визначені. Основа сегментації є оптимальною, якщо вона надає сегменти, що володіють наступними характеристиками:
1. Взаємна винятковість. Чи кожен сегмент концептуально відокремлений від усіх інших сегментів? Розбиття донорів на поточних та минулих, наприклад, може ввести в оману респондента, хто ж насправді
є минулим та теперішнім дарувальником.
2. Вичерпність. Чи кожен потенційний член включений до певного сегменту? Таким чином, якщо робити сегментацію за сімейним статусом,
повинні бути категорії, які включають такі відносини, як от неодружені пари та релігійні громади, де поняття «глава сім’ї» не застосовується.
3. Вимірність. Ви можете виміряти розмір, мотивацію, здатність діяти
і таке інше щодо отриманих сегментів? Певні сегменти важко виміряти, наприклад, сегмент наркозалежних білих дівчат-підлітків, з високим рівнем доходу, оскільки вони зацікавлені у приховуванні своєї
поведінки.
4. Досяжність. Чи можуть отримані сегменти бути ефективно досяж182
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ними та обслуговуваними? Для центру лікування наркоманії було б
важко розробляти ефективні засоби інформації з метою знаходження
та спілкування з наркозалежними білими жінками.
5. Реальність. Чи отримані сегменти достатньо великі для того, щоб
ними було варто займатися? Центр лікування наркотичної залежності, скоріш за все, вирішить, що білих багатих жінок-наркоманок
занадто мало, аби було варто розробляти спеціальну маркетингову програму. Розмір – це є поєднання кількості одиниць аудиторії та обсягу
споживання.
6. Диференціальне реагування. Це, мабуть, є найбільш важливим критерієм. Сегментаційна схема може відповідати всім попереднім критеріям, але деякі або всі сегменти можуть відрізнятися за обсягами,
типами і вибором часу у стратегії. У таких випадках, хоча й може бути
концептуально корисно розробити окремі сегменти подібним чином,
з управлінської точки зору це не є корисним.
Здебільшого важко врахувати всі ці питання під час розгляду конкретної
сегментаційної схеми. Оперативність і доступність часто неможливо виміряти і, як наслідок, менеджери зазвичай використовують замінники того,
що в ідеалі вони бажали б виміряти. Наприклад, сегментація часто ґрунтується на демографічних даних, оскільки менеджери припускають, що такі
характеристики будуть пов’язані з імовірністю оперативності та доступності.
Таким чином, можна обрати сегмент потенційних цільових аудиторій симфонічного оркестру на підставі статі, оскільки вважається (або ж попередні
дослідження засвідчили), що жінки фокусуються більше на самому виступі,
у той час як чоловіки – на товариських аспектах участі у симфонічному заході. Так само можна вважати, що реклама, розміщена у спортивному розділі газети, досягне переважно чоловічої аудиторії, а реклама у розділі
світських новин буде відмінним способом досягнути жінок. Маркетологи
симфонічного оркестру можуть спочатку зробити висновок (зі свідченнями
минулих досліджень або ж без них), що додаткові витрати на розміщення
двох таких оголошень у даній газеті можуть бути виправдані кращою загальною відповіддю з меншими фінансовими витратами; також може бути одне
оголошення із узагальненим підходом або ж з намагання об’єднати два підходи в одному (можливо сплутати) повідомленні. Ми ж наголошуємо у цьому
розділі: якщо вартість є стримуючим фактором, тоді у більшості випадків
краще зосередитися тільки на частині ринку, а не намагатися виробити підхід, який так чи інакше годиться всім!
Основи альтернативної сегментації
Змінні, що в минулому були використані з метою сегментації ринку, в окремих випадках варіюються у залежності від того, були вони початково обрані з урахуванням очікуваної відмінності у реакції або ж доступності.
Франк, Масси і Вінд розробили матрицю «два на два», яка служить корисним інструментом класифікації сегментаційних підходів, що можуть вико183
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ристовуватися з метою досягнення цих цілей. 3 Вказані автори відзначають
два важливих напрямки, у яких сегментаційні змінні відрізняються відповідно до 1) об’єктивності чи психологічності, і 2) загальної або конкретної
поведінки. Ці варіанти наводяться на Рисунку 6-2.
Об’єктивні виміри – це ті, які можуть бути перевірені досить точно незалежним спостерігачем, або ж ті, щодо яких люди рідко видумують (багато)
– наприклад: вік, дохід, стать тощо. Психологічні виміри – це психічні
стани, властиві кожному респонденту, який має бути виведений (передбачений) з того, що люди нам говорять; включаються когнітивні чинники, такі
як сприйняття, переконання, пошук переваг тощо. Значення психологічних
змінних залежить від щирості та співпраці цільової аудиторії, а також від
досвіду аналітиків зачепити «справжнє» значення їхніх відповідей.
Загальні змінні – це ті, які можна застосувати до будь-якого обміну, натомість конкретно-поведінкові змінні є унікальними для одного типу або
класу поведінки (наприклад, голосування за певний законопроект або відвідування музеїв образотворчого мистецтва). Таким чином, якою мірою окрема аудиторія має «агресивну» або «застережливу» особовість, було б
прикладом загальної психологічної змінної, у той час як уявлення щодо ймовірності отримання співчутливого обслуговування осіб похилого віку чи новітніх діагностичних процедур у Лікарні Доброго Самаритянинаa було б
конкретно-поведінковою психологічною змінною.
Рисунок 6-2.
Основи сегментації ринку
Загальні
змінні

Об’єктивні
Виміри

Психологічні
Виміри

Конкретно-поведінкові змінні

Вік, дохід, стать
Місце проживання
Зміна статусу
Життєвий цикл сім’ї
Соціальна категорія
Особистість
Психологія/стиль
життя
(наприклад, Personicxb)
Цінності (наприклад,
VALS 2)

a

Минула поведінка
3 Кількість покупок
3 Надання переваги тор-

говій точці/бренду
3 Лояльність

Переконання, сприйняття
Інструменти BCOS
Етап прийняття рішення

Лікарня Доброго Самаритянина (Good Samaritan Hospital) – поширена назва окремих неприбуткових
медичних закладів (понад десяток) у різних штатах США, які історично пов’язані з діяльністю церкви (переважно католицької). Низка цих закладів засновані ще у ХІХ сторіччі.
b Бюро перепису населення (Census Bureau, United States Census Bureau, Bureau of the Census) – урядове
агентство у складі міністерства торгівлі США, фактично – центральний державний орган статистики. Засноване Бюро у 1903 році, відповідає за проведення переписів населення (останній – у 2010 році), та публікацію їх результатів. У період між переписами здійснює демографічні оцінки та прогнози, публікує
різноманітні статистичні дані стосовно зайнятості, злочинності, розвитку економіки, торгівлі, послуг
тощо. Штаб-квартира у Сютленд-Сільвер-Хілл (штат Меріленд), є також 12 регіональних офісів.
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У деяких відносинах маркетологи надають перевагу використанню об’єктивних, а не психологічних критеріїв в якості основи для сегментації. Цьому
є декілька причин. По-перше, це простота визначення цільової аудиторії.
Як уже зазначалося, найбільш об’єктивні загальні змінні (як стать і географічне розташування) є враз помітні. Інші (як рівень освіти, зайнятість, розмір і склад сім’ї) відносно легко визначаються та перевіряються. На відміну
від психологічних критеріїв, об’єктивні показники не завжди вимагають
співробітництва з аудиторією, немає також великої ймовірності зробити помилку у вимірюванні або внаслідок невірного формулювання питання, або
ж тому, що респонденти не знають відповіді чи свідомо або несвідомо спотворюють свої відповіді. По-друге, цільова аудиторія може бути досить легко
поділена на конкретні, довільні категорії. По-третє, змінні можуть бути
легко адаптовані різними дослідниками до різних умов, що дозволяє здійснювати вичерпне порівняння результатів сегментації у різних дослідженнях. Це, переважно, є не можливим з психологічними особливостями, де
невеликі зміни у формулюваннях можуть дати істотні відмінності у результатах. Таким чином, виміри «ліберальний» або «консервативний» в одному
дослідженні можуть не бути такими ж в іншому дослідженні.
Об’єктивні дані також важливі, оскільки навіть тоді, коли цільовий
ринок описаний у недемографічних термінах (скажімо, особистість чи тип
стилю життя), маркетологу буде необхідно пов’язати ці характеристики з
демографічними характеристиками, щоб дізнатися розмір цільового ринку
і шляхи його ефективного досягнення.
Нарешті, об’єктивним змінним часто надають перевагу, оскільки вони
доступні у широкому діапазоні вторинних джерел, включаючи дані Бюро перепису населення,a звіти Сіммонс,b виміри цільових аудиторій компанії
Нільсенc тощо. Наприклад, якщо дехто переконаний, що сім’ї з малими
дітьми є найбільш перспективними для благодійної кампанії, тоді публічно
доступні дані перепису населення можуть бути використані для отримання
даних міських та районних переписів, які мають домогосподарства з такими
соціально-економічними характеристиками вище середнього рівня. Отже,
соціально-економічні характеристики були основними критеріями, вжитими Національним центром статистики благодійностіd з метою сегментації
a Бюро перепису населення (Census Bureau, United States Census Bureau, Bureau of the Census) – урядове
агентство у складі міністерства торгівлі США, фактично – центральний державний орган статистики. Засноване Бюро у 1903 році, відповідає за проведення переписів населення (останній – у 2010 році), та публікацію їх результатів. У період між переписами здійснює демографічні оцінки та прогнози, публікує різноманітні
статистичні дані стосовно зайнятості, злочинності, розвитку економіки, торгівлі, послуг тощо. Штаб-квартира
у Сютленд-Сільвер-Хілл (штат Меріленд), є також 12 регіональних офісів.
b Звіти Сіммонс – звіти приватного інвестиційного банку Simmons & Company International. Заснований у 1974
році, штаб-квартира у Х’юстоні (штат Техас). Банк надає фінансові консультації для енергетичного сектору.
c Нільсен (Nielsen Company) – американська компанія, здійснює маркетингові та рекламні дослідження.
Заснована у 1923 році, штаб-квартира у Нью-Йорку. Діє більш ніж у 100 країнах, сукупна чисельність персоналу – 32 тис. осіб. Сукупний дохід у 2010 році – $5,1 млрд. Дочірня компанія АСНІЛЬСЕН ЮКРЕЙН
спеціалізується у сфері роздрібного аудиту, є членом Української Асоціації Маркетингу.
d Національний центр статистики благодійності (National Center for Charitable Statistics, NCCS) – координаційний центр даних неприбуткового сектору США. Заснований у 1982 році як самостійна організація,
з 1996 року – у складі Центру неприбуткових організацій та благодійництва (Center on Nonprofits and Philanthropy), що є структурним підрозділом Інституту економіки міста (Urban Institute).
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цільових ринків для незалежних неприбуткових установ у 1980-х роках. Їх
класифікація бенефіціаріїв наводиться в Ілюстрації 6-1.
Об’єктивні загальні змінні
Серед найбільш часто використовуваних об’єктивних загальних змінних
є наступні:
Демографічна сегментація
Як уже зазначалося, демографічні змінні застосовуються до сегментації
ринку неприбуткових організацій протягом багатьох десятиліть.
Вік. Потреби та становище аудиторії змінюються з віком. Так релігійні
організації вважають ефективним розробляти різні програми для дітей, молоді, самотніх та одружених дорослих, громадян похилого віку. Організації
намагаються «під лаштувати» релігійний та соціальний досвід до інтересів
різних груп. Дехто навіть поділяє на підсегменти старших громадян: на тих,
хто віком від 55 до 70 років («молоді старі») та понад 70 років («похилі
старі»). «Молоді старі» досі відчувають себе енергійними та прагнуть викликів і різноманітності у своєму житті, а «похилі старі» бажають оселитися у
комфорті та провадити звичайне існування.4 Американське онкологічне товариство широко використовує вік цільових аудиторій (дивись Рисунок 6-3).
Ілюстрація 6-1.
Класифікація бенефіціаріїв програм неприбуткових організацій
І. Загальні
1. Всі, широка громадськість, не
конкретні бенефіціарії

ІІ. Вікові
1. Немовлята, маленькі діти
2. Діти та молодь
3. Дорослі, літні, перестарілі громадяни та пенсіонери
ІІІ. Стать
1. Хлопці від 5 до 19 років
2. Хлопці та чоловіки (тобто чоловіки від 5 років і старші)
3. Дівчата від 5 до 19 років
4. Дівчата та жінки (тобто жінки
від 5 років і старші)
5. Чоловіки від 19 років і старші
6. Жінки від 19 років і старші

ІV. Раса
1. Жителі Азії та Тихого океану
2. Чорношкірі
3. Вихідці з Латинської Америки
4. Корінні американці, американські індіанці
5. Інші меншини
6. Меншини загальні, невизначені
V. Інші бенефіціарії
1. Недієздатні загальні, невизначені
2. Недієздатні фізично
3. Недієздатні розумово, емоційно
4. Іммігранти, новоприбулі, біженці,
особи без громадянства
5. Представник або член (організацій)
6. Представник (фізична особа)
7. Військові, ветерани
8. Злочинці, колишні злочинці
9. Бідні, економічно неблагополучні

Джерело: National Center for Charitable Statistics, National Taxonomy of Exempt Entities (Washington, D.C.: The Independent Sector, 1987). Використано з
дозволу Independent Sector, www.independentsector.org.
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Покоління. Багато вчених вважають, що вік не повинен розглядатись як
просто результат дозрівання, а як показник відмінних норм, цінностей та
цілей, яких людина набуває, зростаючи у певному поколінні. Ніл Хау та Вільям Штраус здійснили серію особливо складних і глибоких досліджень на
прикладі поколінь населення Британії та США, починаючи з 1433 року.5
Вони зробили висновок, що існує чотири основні моделі, які постійно слідують одна за одною (автори це називають «обертання») та повторюються вже
понад 24 покоління англо-американської історії. Вони називають їх Пробудження, Розгадування, Криза та Зростання, що залежно від періоду народження людини створюють архетип особистості, так званих Пророків,
Кочівників, Героїв, Митців. Це є даром передбачення, оскільки вказані автори передвістили: на початку ХХІ століття буде Кризове обертання – пророцтво підтвердилося у значному ударі, який відчув світ внаслідок
терористичних атак 11 вересня 2001 року.
Стать. Сегментація за гендерною ознакою широко поширена у багатьох
неприбуткових секторах, таких як чоловічі та жіночі коледжі, служби, світські клуби, в’язниці та військові заклади. Подальша сегментація може бути
застосована у межах однієї статі. Департамент після дипломної освіти великого університету ділить на сегменти дорослих жінок: на тих, які навчаються «вдома», а також на тих, які «працюють поза межами дому». Ті з них,
які «на дому», поділяються на домогосподарок та вимушених домогосподарок. Домогосподарок приваблюють курси самостійного заробітку і покращення навичок хатньої роботи, натомість вимушені домогосподарки більше
зацікавлені у кар’єрній підготовці. Сегмент «працюючих поза домом» поділяють на два підсегменти: ділові жінки канцелярсько-технічного типу та ді-

Рисунок 6-3. Реклама Американського онкологічного товариства,
націлена на літніх людей
Джерело: Використано з дозволу Американського онкологічного товариства.
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лові жінки-управлінці. Кожен сегмент має різний набір мотивацій для відвідування коледжу, а також різні програми, які підходять кожному з них.
Крім того, кожен сегмент зіштовхується з певними проблемами ефективності відвідування коледжу. Вирішуючи конкретні проблеми кожного сегменту, коледж тим самим залучає більше жінок до свого кампусу.
Сексуальна орієнтація. Основна зміна у практиці маркетингової сегментації протягом останніх десятиліть є готовність провідних маркетологів (на
кшталт маркетологів General Motorsa) націлитись на ринкову цільову аудиторію геїв – як чоловіків, так і жінок. Звичайно, існує багато соціальних викликів (виховання поведінки, вирішення питань, пов’язаних із ВІЛ/СНІД),
які мають різні наслідки та складнощі у залежності від сексуальної орієнтації особи.
Дохід. Сегментація за доходами – ще одна багаторічна практика у неприбутковому секторі. У сфері медицини стандартний поліс страхування здоров’я оплачує місце у палаті на двох осіб. Багато лікарень, однак,
пропонують пацієнтам можливість перебування в одномісній палаті за додаткову оплату, аби задовольнити уподобання більш заможних груп населення. Деякі лікарні обладнали цілі поверхи і навіть корпуси для
обслуговування більш заможних пацієнтів. Лікарні, які розширюють охоплення амбулаторних центрів, змінюють оформлення та обслуговування відповідно до потреб груп населення з різними доходами.
Раса та етнічна приналежність. Дві змінні, які часто використовуються
для сегментації у маркетингових програмах неприбуткових організацій – це
раса та етнічна приналежність. Для цього існує багато причин. Першою з
них є те, що різні проблеми впливають на різні расові та етнічні групи. Вихідці з Латинської Америки і Південно-Східної Азії дуже стурбовані проблемами імміграції, натомість афроамериканці особливо заклопотані
серповидно-клітинною анемією.b Проте проблеми наркоманії, бідності, освіти та безпритульності впливають на всі групи.
По-друге, расові та етнічні групи відрізняються своїми звичками щодо засобів масової інформації, організаційними зв’язками та купівельними перевагами. У Сполучених Штатах основні групи меншин мають власні газети,
журнали, у деяких випадках також радіо та телепрограми. Це дає можливість істотно уточнити націленість маркетингового повідомлення.
Нарешті, спосіб звернення до різних рас та етнічних груп є різним. Часто
важливо використовувати різні моделі та оформлення у рекламі, призначеної для різних аудиторій. Мова та розмовний стиль часто мають відрізнятись
a

General Motors (Дженерал Моторз, Джи-Ем) – американська автомобільна корпорація. Заснована у 1908
році, протягом 1931-2008 років – найбільший виробник авто у світі, у 2009-2011 роках займала різні місця
у першій трійці найбільших виробників (поряд з компаніями Тойота та Фольксваген). Штаб-квартира у
Детройті (штат Мічиган). Станом на 2010 рік виторг становив $135,6 млрд., чистий прибуток $6,5 млрд.,
чисельність персоналу 202 тис. осіб.
b Серповидно-клітинна анемія – спадкова хвороба, що виявляється у зміні кров’яних тілець, які набувають
ненормальної серповидної форми. Супроводжується ризиком різноманітних ускладнень та дуже суттєво
скорочує середню тривалість життя хворих. Частіше хворіють люди, які походять з районів розповсюдження малярії (Африка на південь від Сахари). У США поширеність цієї хвороби становить 1 випадок на
5000 осіб, серед афроамериканців – 1 випадок на 500 осіб.
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у звернені до кожного сегменту, так само як і основні звернення. Представники будуть відрізнятися. Наприклад, релігійні лідери часто можуть бути
надзвичайно ефективними у передачі важливих соціальних повідомлень на
латиноамериканських та афроамериканських ринках, де проповідники та
священики є вельми поважними лідерами. Бюро перепису населення особливо ефективне у використанні расової/етнічної сегментації.6
Географічне положення. У географічній сегментації ринок поділений на
різні географічні самостійні утворення, такі як країни, штати, регіони, округи, міста, райони за поштовим індексом, або околиці, засновані на тому,
що потребують люди чи на географічних відмінностях їх відповідей. Багато
неприбуткових організацій зосереджуються на окремих містах або регіонах,
та у змозі задовольнити місцеві інтереси та вирішувати проблеми. Географічна сегментація часто використовується як основа прямої поштової розсилки чи кампанії на рекламних щитах. Вона також поєднується з іншою
інформацією у підходах до способу життя, які описуються далі у цьому Розділі.
Мета конкретно-поведінкових критеріїв
У багатьох випадках поведінки цільової аудиторії найкращим передбаченням майбутніх вимог може бути просто минула поведінка у категорії обміну або ж тісно пов’язаних обмінів. Серед критеріїв визначень минулої
поведінки, які використовуються у маркетингу, є наступні:
Нагода. Покупці можуть бути розпізнані при нагоді, коли вони здійснюють поведінку. Наприклад, пасажири, що використовують міський транспорт, є тими, хто: а) їде на роботу, б) відправився за покупками, в) збирається
розважитись і г) відвідує друзів. Деякі фірми з пасажирських перевезень запровадили кампанії з метою заохотити сегмент пасажирів, що відправився
у магазини за покупками, подорожувати поза годинами пікового завантаження транспорту, та в якості заохочення навіть стягують плату за нижчими
тарифами.7
Статус виконавця/не виконавця. У багатьох соціальних маркетингових
програмах корисна інформація може бути отримана завдяки вивченню та
розумінню як тих, хто здійснив, так і тих, хто не здійснив важливу соціальну
поведінку. Наприклад, чисельні програми щодо ВІЛ/СНІД отримали важливу інформацію внаслідок кращого розуміння відмінностей між тими особами, які використовують презервативи, й тими, які не використовують.
Подібні підходи можуть бути застосовані при вивченні тих осіб, які дотримуються чи не дотримуються дієти, займаються фізичними вправами чи не
займаються, жорстоко поводяться зі своїми дружинами чи ні тощо.
Коефіцієнт використання. Багато ринків можуть бути сегментовані на
малі, середні та великі групи користувачів пропозицією (називається сегментацією за обсягом). Великі групи можуть складати лише малий відсоток
чисельності ринку, проте основний відсоток за обсягами діяльності. На
ринку це часто стосується як донорів, так і волонтерів. Маркетологи прикладають великі зусилля, щоб визначити демографічні характеристики та ме189
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дійні звички активних користувачів, і скеровують на них свої маркетингові
програми. Кампанії проти паління, наприклад, можуть бути спрямовані на
найбільш затятих курців, кампанія безпечного управління авто – на тих, хто
найчастіше потрапляє в аварії, а кампанії з планування сім’ї – на тих осіб,
які, ймовірно, можуть мати багато дітей. На жаль, найактивніші користувачі є найбільш стійкими до змін. Багатодітні сім’ї є найбільш стійкими до
повідомлень щодо контролю народжуваності, а необережні водії є найбільш
стійкими до повідомлень стосовно безпечного водіння. Агенції повинні зважувати, чи варто використовувати їх обмежений бюджет з метою слідувати
за декількома значними користувачами, які чинять стійкий опір, чи краще
йти до багатьох малих користувачів, які менше чинять опір.
Семеник та Янг сегментували аудиторію, що відвідує оперні концерти,
на три сегменти рівня відвідування: власники абонементів, часті відвідувачі
та нечасті відвідувачі, і виявили значні відмінності між ними.8 Власники
абонементів, як правило, є давніми прихильниками, відвідують подружніми
парами, і вважають себе фанатами опери. Часті відвідувачі мають аналогічні
характеристики, але вони молодші та володіють нижчим доходом, а також
часто відвідують з другом, а не з чоловіком чи дружиною. Нечасті відвідувачі
не вважають себе фанатами опери, але відвідують завдяки зірковому складу
акторів або славетності опери. Визначення сегментних характеристик дозволяє розробити окремі ринкові стратегії, що мають на меті збільшення відвідуваності та лояльності.
Статус лояльності. Однією з відмінних особливостей маркетингу у двадцять першому столітті є зосередження приватного сектору на створенні «клієнтів на все життя».9 Сучасні маркетологи визнають, що набагато дешевше
зберегти клієнта, ніж знайти нового. Вони знаходять цільові аудиторії, які
дуже лояльні до бренду (Livestronga), організації (Гарвардський університет,
Республіканська партіяb), місцевості (Нова Англіяc, Південна Каліфорнія),
особистості (Боно) тощо. Фандрайзери приділяють велику увагу розвитку
лояльних донорів та багато вкладають у визначення цінностей життєвого
циклу як керівної засади маркетингових інвестиційних стратегій.10
Мета комплексу загальних критеріїв
У міру того, як маркетологи неприбуткових організацій використовували
усе складніші об’єктивні змінні сегментації, відбулись дві події. По-перше,
маркетологи зрозуміли, що традиційні способи вимірювання демографічних
a

Livestrong (живи сильним) – жовтий силіконовий наручний браслет, продаж якого розпочато у 2004 році
з метою збору коштів для Фонду Ленса Армстронга (всесвітньо відомий велогонщик, пережив рак), у
межах програми дослідження онкологічних захворювань та здійснення профільних освітніх заходів. Перші
$25 млн. було зібрано протягом 6 місяців; станом на 2012 рік браслети придбали понад 80 млн. осіб.
b Республіканська партія (Republican Party) – одна з двох основних політичних партій США. Заснована у
1854 році противниками рабства. Представляє широкий спектр поглядів американського консерватизму,
що в умовах США означає підтримку класичних ліберальних засад. Станом на 2012 рік партію представляли 47 сенаторів (із 100), 242 конгресмени (з 435), 29 губернаторів (з 50), а також більшість членів законодавчих зборів штатів.
c Нова Англія (New England ) – північно-східний регіон у США, включає шість штатів: Коннектикут, Мен,
Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд та Вермонт. Нова Англія межує із Атлантичним океаном, Канадою та штатом Нью-Йорк.
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даних не можуть бути найкращим підходом. Міллер виявив, що поведінка
щодо пожертв у різних поштових округах в Оклахомі часто більш тісно
пов’язана з джерелом доходу, ніж з сумою доходу.11 Він виявив, наприклад,
що кількість домашніх господарств у поштовому окрузі, які отримують в тій
чи іншій формі процентний дохід (на вкладений капітал – примітка редактора), є кращим провісником обсягу пожертвувань, аніж встановлений загальний валовий дохід. Прогнози відсотку донорів краще базувати на
показниках частки домогосподарств, які отримують дивіденди чи процентний дохід, ніж на середньому рівні доходів домогосподарств. Очевидно, що
звичайне використання у дослідженнях загального доходу може упустити
інформацію, яку дають більш точні методи.
Іншою подією було створення комплексу заходів, які поєднували об’єктивні чинники в один показник. Два таких об’єднаних показники, як соціальний клас та життєвий цикл сім’ї, широко використовуються у
маркетингу.
Соціальний клас. Соціальні класи є відносно однорідними та стійкими
складовими суспільства, яке є ієрархічно упорядкованим, та члени якого поділяють подібні цінності, інтереси та поведінку. Соціологи виділили шість
соціальних класів: 1) вищий верхній, 2) нижчий верхній, 3) вищий середній,
4) нижчий середній, 5) вищий нижній, і 6) нижчий нижній; при цьому використовувалися об’єктивні змінні, як то дохід, посада, рівень освіти та резидентський статус. Соціальні класи демонструють відмінні споживчі
переваги у неприбутковій сфері. Вищі класи найсильніше приваблюють
опера, вистави, балет, симфонії та лекції. Заклади культури, що бажають
перебороти свій елітний імідж та змусити публіку нижчого класу вподобати
їхні форми мистецтва, мусять розробити для них окремі маркетингові програми та стратегії.
Життєвий цикл сім’ї. Концепція життєвого циклу сім’ї спирається на переконання, що протягом життя сім’ї відбуваються критичні точки переходу,
коли мають місце значні зміни у поведінці цільової аудиторії (та інших видах
поведінки). Ці переходи зазвичай носять форму таких об’єктивних змінних,
як сімейний стан, робота, а також наявність та вік дітей. Типово у моделі
життєвого циклу родини виділяють 8 стадій:
1. Молоді без пари (до 40 років, не у шлюбі, не мають дітей).
2. Молодята (молоді, одружені, бездітні).
a Асоціація коледж, університет та спільнота адміністраторів мистецтв (Association of College, University,
and Community Arts Administrators, сучасна назва: Асоціація ведучих програм виконавчого мистецтва –
Association of Performing Arts Presenters) – неприбуткова організація, що об’єднує адміністраторів ті фахівців різних видів виконавчого мистецтва. Місія – сприяння розвиткові та підвищенню якості виконавчого мистецтва. Заснована у 1956 році, штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Понад 1400 членів
у США та інших країнах світу. Дохід організації за 2011 рік - $5,1 млн.
b VALS ("Values, Attitudes and Lifestyles" – «цінності, погляди і спосіб життя») – методологія дослідження з
метою психографічної сегментації ринку. Призначена для керівників компаній, що прагнуть адаптувати
свої товари чи послуги відповідно до потреб споживачів. Розроблена у 1978 році соціологом Арнольдом
Мітчеллом та його колегами з SRI International; багато в чому спирається на розробки гарвардського соціолога Девіда Рісмена та психолога Абрахама Маслоу. Використовує статистику з метою виявлення відносин, які допомагають класифікувати споживачів за одним із 9 типів способу життя.
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3. Повне гніздо І (молоді, одружені, найменшій дитині менше 6 років).
4. Повне гніздо ІІ (молоді, одружені, найменшій дитині від 6 до 13
років).
5. Повне гніздо ІІІ (давно одружені, на утриманні діти віком від 14
років чи старші).
6. Порожнє гніздо І (давно одружені, діти не вдома, голова сім’ї працює).
7. Порожнє гніздо ІІ (давно одружені, діти не вдома, голова сім’ї на
пенсії).
8. Самотнє виживання (людина похилого віку без пари, працююча чи
на пенсії).
Аналізуючи дані щодо відвідування заходів виконавчого мистецтва, Андреасен знайшов, що життєвий цикл сім’ї справляє значний вплив на відвідування шести різних типів мистецьких заходів. Співвідношення
домогосподарств, що відвідували декілька подій, виявилося наступним:
Молоді, без пари
Молоді, одружені, бездітні
З маленькими дітьми
З дітьми від 6 років і старшими
Зрілі, бездітні
Похилого віку

– 17,9%
– 10,7%
– 8,7%
– 12,4%
– 15,4%
– 8,8%

Особи похилого віку становлять бідний ринок. Серед решти категорій
стилю життя взаємовідносини є чітко криволінійними: відвідування декілька разів знаходиться на високому рівні на обох кінцях вибірки цих категорій стилю життя, але зменшується у середині. Це свідчить, що наявність
дітей справляє гальмуючий вплив на залучення до мистецтва. Поза сумнівом, це відбувається під впливом декількох факторів, включаючи скорочення вільного часу, доходу у розрахунку на члена сім’ї, зміну пріоритетів
вдома та збільшення витрат на «вихід погуляти». 12
Слід пам’ятати, позаяк концепція життєвого циклу сім’ї може виявитися
корисним критерієм сегментації, водночас вона є далекою від вичерпності
у тому сенсі, що не враховує важливі групи домогосподарств. Наприклад,
зрілі люди, які ніколи не були у шлюбі, або ж розлучені особи чи батьки-одинаки (коли відсутній один з подружжя) часто не включаються. Також, високий рівень розлучень у деяких країнах означає, що традиційна лінійна
прогресія життєвих етапів далека від норми принаймні для половини населення.
Зміна статусу. Одна з причин цінності концепції життєвого циклу сім’ї
полягає у тому, що концепція визначає точки переходу, які ведуть до змін у
поведінці. Андреасен та інші дослідники узагальнили цю думку з метою дослідити широку категорію зміни статусу – момент, коли з людьми відбуваються події, які можуть сигналізувати про зміни у поведінці або ж, як
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мінімум, підвищену чутливість до маркетингового втручання.13 Такі зміни
включають переходи у життєвому циклі (розлучення, міграції, втрату роботу, смерть у родині тощо). Ці події можуть часто активувати важливі зміни
у поведінці та відкривати цільові аудиторії для впливу маркетолога. Було
виявлено, що зміни життєвих статусів є важливими провісниками ризиків
зламу у похилому віці.14
Стилі життя. Сегментація за стилем життя базується на уявленні «Ми робимо те, що ми робимо, оскільки це вписується у спосіб життя, яким ми живемо або бажаємо жити». Стиль життя розглядається як дещо
швидкоплинне, щось таке, що може змінюватись навіть з року на рік. Однак
ті речі, які люди роблять або полюблять робити, дуже впливають на те, які
маркетингові підходи виявляться привабливими.
Існує декілька різних підходів до поділу населення на групи за стилем
життя. Багато з них, однак, базуються на вимірюванні діяльності, інтересів та поглядівa цільових аудиторій. Коли вимірювання стилю життя поєднується з демографічними вимірюваннями, такі вимірювання
називаються психографічними.
Підходи до стилю життя також можуть змінюватись відповідно до специфічних цілей дослідження. Наприклад, Андреасен та Белк використали інформацію стосовно активності на відпочинку респондентів у чотирьох
південних містах, з метою згрупувати потенційних відвідувачів концертів
симфонічного оркестру та вистав театру у 6 широких категоріях.15 Ці шість
груп були названі наступним чином: Пасивні Домосіди, Активні ЕнтузіастиСпортсмени, Самостійні, Активні Домосіди, Покровителі Культури та Соціально Активні. Дослідники виявили, що належність до Покровителів
Культури є гарним передвісником відвідувань театру чи симфонічних концертів, вочевидь через те, що естетична насолода від таких вистав вписується
у їхній стиль життя. Натомість, приналежність до групи Соціально Активних є знаком лише відвідувань симфонічних концертів, оскільки потреби
стилю життя такої групи може задовольнити лише така подія, як симфонічна вистава. Стиль життя виявився кращим поясненням, аніж будь-яка із
традиційних соціально-економічних характеристик, таких як дохід чи освіта, що зазвичай використовувалися для пояснення відвідувань мистецьких
заходів. Андреасен та Белк вважають, що ці соціально-економічні індикатори можуть просто маскувати більш ґрунтовне пояснення – сумісність із
стилем життя.
Інформація щодо стилю життя корисна у багатьох відношеннях. Однією
з переваг є те, що вона може дати спеціалістам із комунікацій детальні портрети їх різноманітних сегментів цільового ринку.16
Географічні кластери. Останніми роками зростаюча кількість неприбуткових організацій використовує інформацію щодо географічного розташування, образно поєднану з інформацією стосовно стилю життя, з метою
здобути такі описи районів, що є детальнішим «портретом», ніж це дає траa

Діяльність, інтереси та погляди (ДІП), англійською мовою: activities, interests, and opinions – AIOs.
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диційна демографія. Такий підхід щодо стилю життя називається географічним кластером. Він базується на погляді, що люди, які живуть поряд,
скоріше за все, мають подібні інтереси та поведінку.17 Як зазначили у Business Week, ці системи засновані на погляді, що «рибалка рибалку бачить здалеку».
Існує велика кількість систем для розвитку цих кластерів. Однією з найперших була PRIZMa, розроблена корпорацією Claritasb. Зараз доступні інші
підходи. Вони включають ACORNc (Класифікація житлових мікрорайонів)
від C.A.C.I. у Арлінгтоні, Вірджиніяd; ClusterPlus 2000 від корпорації Strategic Mappinge; а також Personicx® від корпорації Acxiom.
Багато даних стосовно кластерів надходить з переписів населення (що відбуваються кожні 10 років), тож таким чином, кластери поновлюються рідко.
Інформація щодо географічних кластерів також надходить з широкого кола
інших джерел, в яких інформація прив’язана до окремих адрес. Ця інформація включає реєстраційні документи авто, передплату на журнали, а
також різноманітні придбання товарів та послуг. Personicx значною мірою
спирається на багату внутрішню базу даних Acxiom щодо витрати споживачів, яка сама по собі часто оновлюється. Такі дані використовуються для групування індивідуальних домогосподарств у кластери за життєвими етапами
з подібними характеристиками. Останній аналіз Personicx стверджує, що
населення Сполучених Штатів може бути поділено на 70 геокластерів. Як у
більшості систем сегментації споживачів, Acxiom прикріплює цікаве ім’я
кожному кластеру, наприклад, «Найкраща нерухомість» або «Великий простір», як в цілях маркетингу, так і задля надання швидкого розуміння суті
кластеру. Таблиця 6-1 показує 10 з 70 кластерів Personicx з інформацією стосовно їх демографічних характеристик.
Маркетолог неприбуткової організації може використати інформацію у
системі Personicx з метою знаходження нових ринків або ж дізнатися, що
було б привабливим для існуючих ринків. За визначену плату організація
може отримати перелік всіх кластерів в обраній зоні зі стилями життя, що
згідно теорії можуть стати гарними цілями для збору коштів чи послуг орa

PRIZM – набір географічно-демографічних сегментів для США, розроблений компанією Claritas Inc.,
та пізніше придбаний компанією Nielsen. Споживачі США поділялися на 14 груп та 66 різних демографічних та поведінкових типів. PRIZM широко застосовувався у 1990-х роках та продовжує використовуватися станом на 2013 рік.
b Claritas Inc. (Кларітас) – американська компанія, надає маркетингові інформаційні ресурси та рішення
для фірм, що працюють на споживчих ринках та ринках B2B. Заснована у 1971 році, штаб-квартира у СанДієго (штат Каліфорнія).
c ACORN (акронім для A Classification of Residential Neighborhoods) – геодемографічна інформаційна система категоризації, створена у 1980-х роках Ричардом Вебером з C.A.C.I. Ділить населення на 5 основних
груп, які у свою чергу поділяються на численні категорії.
d C.A.C.I. (САС International, Inc.) – американська компанія, діє у сфері інформаційних технологій та фахового консалтингу. Заснована у 1962 році, штаб-квартира у Арлінгтоні (штат Вірджинія). Працює більш
ніж у 100 країнах світу. Станом на 2010 рік виторг компанії становив $3,15 млрд., чисельність персоналу –
13,7 тис. осіб.
e Strategic Mapping («Стратегічне зіставлення») – американська компанія, підтримує демографічні, господарські та географічні бази даних, а також продає профільне програмне забезпечення (включає програми MarketQuest, ClusterPLUS 2000 Atlas GIS 3.0 для Windows, і Атлас Select). Клієнтами є понад 50 тис.
компаній у всьому світі. Заснована у 1983 році, у1996 році була придбана компанією Claritas Worldwide.
Штаб-квартира у Санта Клара (штат Каліфорнія).
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ганізації. Personicx також може допомогти розділити ринки, підказуючи,
які саме географічні зони є найперспективнішими під кутом зору пропозиції
організації. Personicx може «сказати вам, можливо, навіть більше, ніж ви
хотіли б знати щодо типових мешканців зони: що вони полюбляють їсти, які
машини вони люблять водити, полюбляють вони шотландське віскі чи сангріюa, тунцевий наповнювач чи йогурт, полювання чи теніс... які журнали
вони читають, які телепрограми дивляться, вони скоріше придбають калькулятор чи послаблюючий засіб, одинаки вони чи потенційні цільові аудиторії для доставки додому пелюшок».
Ось більш детальний опис групи «Малюки та Іграшки»:
«Це професійні працюючі пари поглинуті роботою та родиною. Вони
застосовують свої дипломи у роботі, будуючи високодохідну кар’єру.
У той же самий час радість від володіння будинком та раннє батьківство поєднуються, що викликає швидке витрачання грошей. Коли
вони не возять дітей у зоопарки чи на пляжі та не знімають своїх дітлахів на відео, вони зайняті їх вдяганням, придбанням дитячих аксесуарів та іграшок шляхом звичайних покупок через Інтернет або у
роздрібній торгівлі, на зразок Toys ‘R’ Usb. До того ж будь-яка вільна
хвилина поглинається бігом, аеробікою та софтболомc. Навіть шануючи час, вони схильні займатися у фітнес-клубах, а щодо спортивних новин покладаються більше на Інтернет та радіо, ніж на інші види
медіа. Перегляд ТВ зводиться до дитячих програм, як от Disneyd і Nickelodeone, а також серіалів».
Ця група складає 1,25 відсотка населення Сполучених Штатів і є підкатегорією більш широкої групи «Родини Джамбо»f.
Психологічні критерії – Залізти в голову Цільовій аудиторії
Об’єктивні методи сегментації допомагають у тому, що стає доволі легко
отримати важливу інформацію із вторинних джерел. Об’єктивні виміри широко застосовуються у сфері досліджень частково тому, що їх легко провести,
виміряти, а результати є недвозначними. Також вони дозволяють порівнювати результати досліджень. Якщо ж використовується одна з форм геограa

Сангрія (іспанською мовою: sangria – кров) – іспанський середньо алкогольний напій на основі червоного вина з додаванням шматочків фруктів, цукру, невеликої кількості бренді та сухого лікеру.
Toys ‘R’ Us – американська компанія, власник мережі роздрібної торгівлі (понад 870 крамниць у США
та ще 35 країнах світу), що спеціалізується на іграшках, дитячому одязі та інших дитячих товарах. Заснована у 1848 році, штаб-квартира в Уейні (штат Нью-Джерсі). Станом на 2011 рік виторг складав понад
$13,9 млрд., чисельність постійного персоналу – 70 тисяч осіб.
c Софтбол – спортивна командна гра з м’ячем. М’яч менший та більш м’який порівняно з бейсбольним.
Грають як чоловіки, так і жінки. Відмінності порівняно з бейсболом спрямовані на зменшення травматизму та пристосовані до спортсменів із слабшими фізичними можливостями.
d Disney (Disney Channel) – група каналів (понад 90) телебачення, що належить компанії Disney-ABC Television Group. Спеціалізуються на передачах для дітей, юнацтва та молодих родин. Трансляція відбувається
на 30 мовах народів світу, прийом можливий у більш ніж 160 країнах.
e Nickelodeon («автоматичний програвач») – телевізійний канал, що спеціалізується на програмах для дітей
та молоді. Створений у США у 1977 році, провадить трансляцію у масштабі планети, на 22 мовах народів
світу. Належить компанії MTV Network (Viacom).
f У переносному значенні – великі родини. Джамбо – ім’я гігантського африканського слона, що жив у
зоопарках та виступав у цирку в Європі у другій половині ХІХ сторіччя.
b
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фічних кластерів, проблема полягає в тому, що вони насправді небагато говорять дослідникам та маркетинг-менеджерам стосовно того, на що у дійсності схожа цільова аудиторія, зокрема, з якими саме пропозиціями
цінності можна звернутися до них.
З метою досягнення більш глибокого розуміння, дослідники намагаються
розробляти психологічні критерії. Вони зазвичай бувають двох типів. Поперше, існують критерії, що надають типологію особистості, яку можна застосувати до широкого кола різних типів поведінки. Найбільш широко
вживаними є підходи, що сегментують цільові аудиторії за особистими рисами та цінностями. По-друге, бувають критерії, які нагромаджують інформацію щодо конкретної поведінки, як от знання, ставлення, наміри тощо.
Особистість. Тривалий час вважалося, що зміни у особистісних рисах аудиторії відображаються у її поведінці на ринку. Однак, головним чином, основні риси характеру не були корисні у останніх дослідженнях, частково
тому що їх важко виміряти (тобто вони дуже суб’єктивні та ненадійні у дослідженнях), а тому їх складно прив’язати до конкретних дій на ринку. На
відміну від них, останні дослідження фокусувалися на доволі тривіальній
поведінці, з’ясовуючи, наприклад, яке пиво є найулюбленіше та яке авто
обирають люди. У майбутньому може статися, що оцінка особистісних рис
виявиться корисною у процесі сегментації ринків для більшого охоплення
контактів, цікавих для маркетологів неприбуткових організацій.
Цінності. Як зазначалося у Розділі 4, низка дисциплін стверджує, що
люди формують та оцінюють свої поведінкові вибори у відповідності до цінностей, якими вони володіють. Найвідоміший дослідник у цій сфері, Мільтон Рокич, розрізняє інструментальні цінності та кінцеві цінності.19
Інструментальні цінності спрямовують нашу поведінку увесь час, з метою
досягнути певних кінцевих станів. Кінцеві цінності ведуть наш вибір до
конкретного з-поміж цих станів. Дослідження свідчить, що цінності обох
типів тісно пов’язані з іншими критеріями сегментування, як от вік, сімейна
структура та життєвий цикл, раса та етнічна приналежність, географічне
місце проживання. Вони також тісно пов’язані зі ставленнями та схильностями, моральними виборами (наприклад: спорт, паління), розподілом часу
між роботою та відпочинком, а також з використанням різних засобів масової інформації.
Цінності значно менш постійні, ніж особистісні риси. Коли люди старішають, вони повільно змінюють деякі з тих цінностей, що використовувалися з метою спрямування життя. На цінності також можуть впливати зміна
соціального статусу. Наприклад, селяни, що переїжджають у велике конкурентне місто, можуть у цінностях надавати перевагу розрахунку перед відкритістю, коли мова йде про міжособистісні відносини. Цінності також
змінюються паралельно зі змінами у суспільстві. Американці у ХХІ-му столітті схвалюють багато консервативних програм (наприклад, приватизацію
в’язниць), що вважалося дуже реакційними 25 років тому.
Етапи змін. Як зазначалося у Розділі 4, дуже потужний підхід до сегментації ринку у ситуаціях з високою участю – це сегментація у процесі змін.
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Як там сказано, завдання маркетолога значно відрізняється, якщо член цільової аудиторії подумки знаходиться на стадіях Попереднього розмірковування, Раннього або Пізнього розмірковування, Підготовки/Дії чи
Підтримки. Прохаска та його колеги використали таку форму сегментації з
метою успішного впливу на цільову аудиторію, аби та кинула палити, використовувала презервативи, худнула та займалася спортом.20 Іноді дослідники та менеджери використовують «наміри» у якості замісників етапів.
Сегментація за вигодами. Дослідження стверджують, що деякі цільові
аудиторії шукають певну головну вигоду у пропозиції, а інші – певну зв’язку
вигод.21 У відповідь на одне звернення Бонагуро та Міауліс розробили 8 сегментів за вигодами для багатопрофільної агенції з планування сім’ї. Ці сегменти наведені у Таблиці 6-2.
Таблиця 6-2.
Сегменти за вигодами для агенції з планування сім’ї
Негайне рішення проблеми (вагітність,
грудна пухлина тощо), дружнє плече
Звільнення від почуття відчаю, фінансова
стабільність, сімейна гармонія
Турбота про добре здоров’я, звільнення
від неспокою

1. Пожежники
2. Відчайдухи
3. Неспокійні

Зачаття, народження, діти

4. Безплідні

Свобода вибору, контролю, фінансова стабільність, сімейна гармонія

5. Раціонально одружені

Свобода вибору, фінансова стабільність

6. Одружені – без дітей

Попередження вагітності, фінансова стабільність, уникнення громадського осуду

7. Одружені – з дітьми

Попередження вагітності з метою уникнення громадського осуду, збереження
незалежності, фінансова стабільність

8. Одинаки – без дітей

Джерело: John A. Bonaguro and George Miaoulis, “Marketing: A Tool for Health Education
Planning,” Health Education, January-February 1983, p. 9. Передруковано з дозволу SAGE
Publications, Inc.

Вісім сегментів потім були об’єднані в більш керовані підмножини. Пожежники і Відчайдухи були об’єднані в групу, яка мала спільну мету – необхідність у вирішенні проблем, пов’язаних із здоров’ям. Вони шукають
інформацію і діють у екстрених ситуаціях; і в цей момент вони можуть бути
збуджені, схвильовані, та, можливо, ірраціональні. Внаслідок обмеженого
бюджету агенції було прийнято рішення ігнорувати сегменти Неспокійних
та Безплідних, і сформувати решту чотири оригінальні сегменти як Раціональні. Ця об’єднана група, ймовірно, буде шукати інформацію своїми си-
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лами, як засіб зміцнення здоров’я для їх сімей і перспективи на майбутнє.
Друковані засоби масової інформації, лекції, брошури та плакати, усе з довгими повідомленнями, були підкреслені у рамках стратегії, призначеної
для цієї групи з основною думкою: «Світліше майбутнє – плануйте його
зараз». Відзначимо, що у цьому прикладі маркетолог поділив на частини
ринок за перевагами, а потім вирішив зосередитися тільки на тих сегментах,
де організація за її обмежених ресурсів може мати кращий вплив.
Сегментація збитків. У Розділі 4 ми відзначили, що цільові аудиторії,
ймовірно, можуть проводити обмін, якщо вигоди перевищують витрати. Ми
також відзначили, що у багатьох випадках є широке визначення вигод від
конкретних дій, у той час як витрати є основними перешкодами для дії. У
Розділі 4 ми відмітили, що Багоцци у своєму дослідженні донорів крові виявив невелику відмінність серед цільової аудиторії у сприйнятті позитивних
наслідків, що випливають з їхньої поведінки. Тим не менш, Багоцци виявив
значні відмінності у сприйнятті негативних наслідків та дізнався, що вони
були добрими провісниками поведінкових намірів. Ці результати дають привід до міркування, що деякі ринки можуть бути корисно сегментовані з погляду відносної значимості, яку люди приділяють швидше різним
перешкодам для дії, аніж вигодам. Таким чином, у випадку донорства крові
цільова аудиторія може бути розділена на тих, хто дуже чутливий до фізіологічних ризиків (інфекції, СНІД, фізичний біль), соціальних ризиків («несміливий» в очах оточуючих) та психологічних страхів (страх голки, крові
та «лікарень»).22
Знання та відносини. Це досить поширено у дослідженнях (призначених
для забезпечення втручання в охорону здоров’я) – проводити формуюче дослідження пізнання, відносин і практики. Це називається «ПВП дослідження». Вони корисні в якості базових даних, що можуть допомогти
маркетологам неприбуткових організацій у випадках, коли існують прогалини у знаннях і де ставлення до бажаної поведінки перебуває у стані, який
можна визначити як «виконавці і не-виконавці». Усі ці дані (окремо чи у
комбінації) можуть бути використані для сегментації аудиторії з метою можливої інтервенції.

НАЦІЛЕННЯ
Попередній крок маркетингового планування, поза сумнівом, чудово поділить потенційний ринок на сукупність сегментів за розміром та привабливістю. На наступному етапі необхідно вирішити, що робити з ними усіма.
Існують чотири основні стратегічні рішення:
1. Недиференційований (масований) маркетинг. Організація може вирішити досягати всього ринку з однією пропозицією і маркетинг-міксом, намагаючись залучити якомога більше членів цільової аудиторії,
наскільки це можливо (це інша назва для масового маркетингу). Саме
такий підхід надто багато неприбуткових організації вважають ідеаль199
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ним, стверджуючи, що вони мусять досягнути кожного – і (тому) вони
не мають бюджету робити щось більш складне та тонке.
2. Диференційований маркетинг. Організація може прийняти рішення
досягти кількох ринкових сегментів, або ж всіх сегментів, якщо бюджет дозволяє розробляти ефективні пропозиції та маркетинг-мікс для
кожного з них. Американський фонд спадщини має різні підходи до
підлітків та вагітних жінок.
3. Концентрований маркетинг. Організація може прийняти рішення
досягти одного сегменту ринку і розвивати ідеальну пропозицію та
маркетинг-мікс. Кампанія запобігання підлітковій вагітностіa стверджує, що всі підлітки є їх цілями – хоч вони й різняться у цьому сегменті.
4. Масова кастомізація. Це найновіша розробка у сегментації та націленні. Це випадок, коли продавець намагається підлаштувати пропозицію під певну особу. Інтернет робить цей вибір набагато більш
реальним у ХХІ сторіччі. Компанії Dell та Levi Jeansb – обидві практикують цей підхід.
Логіка та суть кожної з цих стратегій наступні:
Недиференційований маркетинг.
У недиференційованому (або масовому) маркетингу23 організація вирішує
не розпізнавати різні сегменти, що складають ринок. Вона розглядає аудиторію як ціле, фокусуючись на тому, що є спільним для цільової аудиторії,
а не на тому, що є різним. Вона намагається розробити пропозиції та маркетингову програму, яка привабить найбільшу кількість потенційних респондентів. Прикладом може слугувати церква, яка проводить тільки єдину
релігійну службу для всіх; політик, який виголошує ту ж промову до всіх; а
також музей, який виставляє на перший план однакові експонати для всіх.
Масовий фандрайзинг часто дотримується цього підходу.
Недиференційований маркетинг є «ринковим аналогом стандартизації та
масового виробництва у промисловості».24 Зазвичай він базується на трьох
підставах. По-перше, багато наївних маркетологів неприбуткових організацій розмірковують щодо витрат на один контакт і стверджують, що економія
від масштабу у масовому маркетингу дасть такий результат. Виробничі витрати, витрати на дослідження, витрати на ЗМІ та витрати на навчання – усе
на низькому рівні завдяки просуванню лише однієї пропозиції.
Другий аргумент часто формулюється урядовими організаціями, які повідомляють, що вони зобов’язані досягти кожного. Це аргумент, який підтримали багато неприбуткових організацій, які говорять, що їх місія
a

Кампанія запобігання підлітковій вагітності (The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy) – американська неприбуткова організація. Місія – покращити життя та перспективи підлітків та родини.
Заснована у 1996 році, штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія).
b Levi Jeans (Levi Strauss & Co, Леві) – американська компанія з виробництва одягу, переважно із джинсової
тканини. Заснована у 1853 році, штаб квартира у Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Станом на 2010 рік
виторг становив $4,4 млрд., чисельність персоналу – близько 16200 осіб.
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вимагає досягнення кожного. Третій аргумент полягає у тому, що цей підхід
«промовляє в один голос», що немає різних сигналів та змішаних повідомлень, які б заплутували цільові аудиторії.
Чим усі ці аргументи нехтують, так це тим фактом, що єдина, масована
ринкова кампанія зазвичай потребує звернення до кожного, і тому вона ніколи не промовляє насправді ефективно до будь-якого сегменту. З нашого
досвіду, неприбуткові організації у кінцевому підсумку роблять свої підходи
такими улесливими та загальними, що їх ніхто не розуміє. Взаємовиключний підхід – це надати стільки інформації та мотивацій, що цільова аудиторія, ймовірно, буде збентежена та нажахана.
Диференційований маркетинг
В умовах диференційованого маркетингу організація вирішує діяти в декількох сегментах ринку, проте розробляє окремі пропозиції чи маркетингові програми для кожного з них. Тут існує два основні вибори. Перший
передбачає створення принципово різних пропозицій для кожного обраного
сегменту. Наприклад, художній музей може розвинути напрямок для дітей,
як диференційоване доповнення до їх звичайної колекції, або ж створити
«виняткові ночі» для неодружених міських працівників, які бажають уникнути «атмосфери бару». Альтернативним вибором буде прийняти чинну пропозицію та не змінювати її, однак розміщувати у різний спосіб у різних
сегментах. Наприклад, художній музей може показати, що його основна колекція мистецьких творів відповідає потребам педагогів, які прагнуть навчити своїх студентів історії різних культур. Водночас, він може
пропонувати колекцію літнім людям (представникам широкої громадськості), які можуть бути зацікавлені шляхом самоосвіти набути досвід правильного розуміння мистецтва. Так само лікарня могла б взяти на себе
базовий набір послуг та підкреслити 1) «ніжну, віддану турботу» їх медичних
сестер про літніх людей, 2) національну репутацію провідних лікарів на
ринку молодих фахівців, і 3) економічну ефективність всіх операцій працівників відділу персоналу.
Звичайно, багато маркетингових стратегій неприбуткових організацій потребують такого підходу. Тобто це означає: якщо дехто просуває певний законодавчий акт, то цей акт не зможе догодити кожній особі у Конгресі. Але
можна пристосувати ціннісні пропозиції щодо законопроекту до інтересів і
потреб кожного члена цільової аудиторії. Подібно стратегії, спрямовані на
ЗМІ, здебільшого повинні знаходити такі аспекти даної ситуації або події,
які однозначно залучають кожен телеканал або журнал.
У той час як чистий ефект диференційованого маркетингу полягає у створенні більшої чутливості, це може привести до збільшення витрат на ведення
бізнесу, оскільки організація мусить більше витрачати на менеджмент пропозицій, маркетингові дослідження, інформаційні матеріали, рекламу та
підготовку кадрів для даних сегментів. Тим не менш, основною перевагою
диференційованої стратегії є те, що вона дозволяє маркетинг-менеджеру змінювати кількість ресурсів, вживаних до кожного із сегментів, включно з ну201
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льовими витратами! Отже, менеджер може досягати компромісу щодо
більш високих витрат на диференціацію за рахунок зменшення кількості оброблених сегментів. Кінцевим результатом найчастіше є досягнення значно
вищого доходу за даного бюджету, або ж даного доходу за нижчого бюджету.
Гарний приклад диференційованої стратегії надає кампанія «Анти-Наркотик» Управління національної політики контролю за наркотикамиa. Цей
орган і один з його агентів, Fleishman Hillardb, усвідомлюють не тільки те,
що Інтернет є важливим інструментом досягнення різних сегментів ринку,
але й те, що засада «виглядати та відчувати себе» у випадку веб-сайтів означає: бути доречним для кожного сегменту. Інший підхід просто орієнтується
на різні демографічні групи з принципово подібними поглядами, як показано на Рисунку 6-4 та Рисунку 6-5.

Рисунок 6-4. Фокусування на диверсифікованих ринках
Джерело: Центр безпеки шкіл. Інститут суспільної охорони здоров'я
у Міннесоті / Відверни центр,
2006. www.miph.org/avert
a Управління національної політики контролю за наркотиками (Office of the National Drug Control Policy)
– підрозділ виконавчого апарату Президента США. Завдання управління – загальна координація національної політики у сфері протидії незаконному виробництву, поширенню, торгівлі наркотичними засобами, пов’язаній з вживанням наркотиків злочинності, насильством тощо. Реалізує низку урядових
програм у цій сфері. Створене у 1989 році, станом на 2011 рік – 98 штатних співробітників.
b Fleishman Hillard (Fleishman-Hillard International Communications, Флейшман-Хіллард) – американська
компанія, комплексна маркетингова агенція, одна з найбільших у світі, що спеціалізується у сфері суспільних відносин. Заснована у 1946 році, штаб-квартира у Сент-Луїс (штат Міссурі). Станом на 2012 рік
має глобальну мережу з 80 відділень, у тому числі 22 відділення – у містах США. Є частиною Omnicom
Group Inc.
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Концентрований маркетинг
Концентрований маркетинг зустрічається, коли організація приймає рішення розділити ринок на значущі сегменти та присвятити основні маркетингові зусилля тільки одному або двом сегментам. Це часто називають
«нішовим маркетингом». Замість поверхневого розповсюдження у багатьох
частинах ринку, він дуже сильно концентрується на обслуговуванні певного
сегмента ринку. Він дозволяє отримувати більше знань щодо потреб і поведінки даного сегменту ринку, може досягти економії операційних коштів на
основі спеціалізації у виробництві, розповсюдженні та просуванні. Цей тип
маркетингу використовується, наприклад, приватним музеєм, який вирішив зосередитися тільки на африканському мистецтві; екологічною групою,
яка, подібно до RAREa, концентрується тільки на екологічних проблемах у
конкретних районах, або ж приватним фондом, який виділяє гранти виключно для перевезення дослідників.

Рисунок 6-5. Фокусування на диверсифікованих ринках
Джерело: Центр безпеки шкіл. Інститут суспільної охорони здоров'я у Міннесоті / Відверни
центр, 2006. www.miph.org/avert
a RARE (Roadless Area Review and Evaluations, Огляд та оцінка районів бездоріжжя) – програми Лісової служби
(державне агентство у структурі департаменту сільського господарства США, управляє лісами та лугами загальною площею 780 тис. кв. км). У 1960-1980-х роках в рамках двох програм RARE було рекомендовано кваліфікувати 111 тис. кв. км лісів як пустелю. Ці рекомендації викликали осуд громадськості, були оскаржені у
судовому порядку та переважно анульовані.
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Концентрований маркетинг включає у себе ризики вище середнього, оскільки обраний сегмент може раптово відмовити або зникнути. Організація
The March of Dimesa багато років була зосереджена на хворих поліомієлітом,
аж поки не з’явилася вакцина «Salk»b. Потім організація перейшла на вроджені вади та, у кінцевому підсумку, на більш широку спрямованість щодо
дітей.
Масова кастомізація
Технологія (зокрема Інтернет) дозволила багатьом маркетологам адаптувати свої стратегії під потреби осіб, які шукають їх послуги. Таким чином,
програми щодо зміни поведінки людей (на зразок клініки для тих, хто палить) можуть обіцяти «адаптувати програму до ваших індивідуальних потреб та стилю життя»; тоді як продавець нікотинового пластируc має
використовувати масовий або диференційований підхід. Значна перевага такого підходу, (окрім своєї унікальної здатності реагувати на інформацію
щодо цільової аудиторії) – це те, що він дозволяє створювати пропозицію відповідно до вимог. Останнє, вочевидь, може призводити до істотного вдосконалення планування та економії.25
Вибір між стратегіями сегментації ринку
Дійсний вибір маркетингової стратегії залежить від конкретних факторів, з якими має справу організація. Якщо організація має обмежені ресурси,
вона, ймовірно, обере концентрований маркетинг, оскільки для нього не потрібно мати достатньо здібностей та грошей, що мають застосовуватися до
всього ринку та/або адаптації спеціальних послуг для кожного сегменту.
Якщо ринок досить однорідний у своїх потребах і бажаннях, тоді організації,
можливо, оберуть недиференційований маркетинг, оскільки за допомогою
диференційованих пропозицій вони мало чого б здобули. Якщо організація
прагне бути лідером у декількох сегментах ринку, вона обере диференційований маркетинг. Якщо конкуренти вже домінують на всьому ринку, окрім
декількох сегментів, тоді організація може спробувати зосередити свій маркетинг в одному з позосталих сегментів. Багато організацій починають із
стратегії недиференційованого або концентрованого маркетингу та, якщо
вони виявляться успішними, еволюціонують до стратегії диференційованого
маркетингу. Деякі з них здатні еволюціонувати до масової кастомізації.
Якщо організація вирішує використовувати концентровану або диференційовану стратегію, вона повинна буде оцінити найкращі сегменти для обa The March of Dimes (he March of Dimes Foundation, Фонд «Марш 10-центових монеток») – американська
благодійна неприбуткова організація. Заснована у 1938 році тодішнім президентом США Франкліним Рузвельтом з метою боротьби з поліомієлітом. Штаб-квартира в Уайт Плайнс (штат Нью-Йорк). У 2000-х роках
організація зазнавала публічної критики за неефективність, бюрократизм та завищену платню для менеджменту, не відповідну до скромних результатів діяльності.
b Salk («Солк») – вакцина від поліомієліту. Розроблена американським вченим Джонасом Солком, вперше
випробувана у 1952 році. Ліцензія на використання з 1962 року. Успішно застосовується у всьому світі.
Нікотиновий пластир – допоміжний засіб, що використовується у процесі лікування тютюнової залежності;
зменшує потяг до паління тютюну. Винайдений американськими дослідниками у 1980-х роках та запатентований у США на початку 1990-х років.
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слуговування. Кожен з них має бути оцінений за такими критеріями:
l відносна привабливість;
l вимоги до успіху у ньому;
l сильні та слабкі сторони організації з погляду ефективної конкуренції.
Організація мусить сфокусуватися на ринкових сегментах, які мають
внутрішню привабливість та диференційну перевагу у обслуговуванні. Докладний приклад покрокового підходу до розподілу ресурсів гіпотетичної
програми боротьби зі СНІД був наведений у книзі Андреасена «Соціальні
зміни маркетингу» (1995 рік).

ПОЗИЦІОНУВАННЯ
Як ми дуже чітко розібрали у Розділі 3, неприбуткові організації знаходяться в умовах конкуренції. На рівні організації це може бути змагання з
конкуруючими неприбутковими організаціями за фонди, волонтерів, корпоративну підтримку або ж федеральні гранти. На рівні кампанії це може
бути конкуренція за статус-кво або з іншим видом поведінки, яка сьогодні
для суспільства є більш актуальною.26 Багатьом керівникам неприбуткових
організацій хотілося б вірити в інше або думати, що «конкурувати недобре»,
але ж це – реальність. Маркетингові завдання неприбуткової організації завжди пов’язані із впливом на поведінку цільових аудиторій, і цільові аудиторії завжди мають щось, що вони можуть зробити, у тому числі, нічого не
роблячи. Потенційні донори можуть давати гроші на різноманітну благодійність, витрачати свій час замість грошей, або ж взагалі нічого не віддавати.
Старшокласники можуть відвідувати різні університети або ж взагалі не йти
до коледжу. Матері у Зімбабве можуть застосовувати розчин для пероральної
регідратації, коли в їх дітей діарея, застосовувати трав’яне зілля або ж не робити взагалі нічого.
У кожному випадку у свідомості цільової аудиторії існують альтернативи, тому маркетологи повинні конкурувати саме у свідомості.27 Це основна
ідея позиціонування. Після того, як орієнтованість та сегментація завершені, необхідно зрозуміти, яким чином свідомість цільової аудиторії сприймає запропоновану неприбутковою організацією модель поведінки. Таке
сприйняття називають позицією пропозиції. Коли цільова аудиторія перебуває на стадії Попереднього розмірковування, викликом для маркетолога
може бути наявність будь-якої позиції взагалі – аудиторія тут просто не замислюється щодо вибору. Коли аудиторія на стадії Розмірковування і далі,
тоді маркетологи повинні позиціонувати свої пропозиції як такі, що володіють вищою цінністю у порівнянні з подібними пропозиціями своїх конкурентів – що може бути просто бездіяльністю чи збереженням статус-кво.
Правильно виконане дослідження стосовно позиціонування вкаже маркетологам виміри прийнятих до уваги альтернатив поведінки. Для донорів
це може бути особиста значущість місії неприбуткової організації та її еко205
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номічна ефективність. Для сімей, що мають справу з дитячим ожирінням,
це можуть бути фінансові витрати на дії та ймовірна боротьба всередині родини за вибір курсу дій. Ці виміри можуть дати інформацію стосовно того,
що неприбуткові організації повинні зробити, аби збільшити частку ринку.
Часто дослідження вказують маркетологам, що їм необхідно репозиціонувати (позиціонувати по-новому) себе та/або свої пропозиції.28 У багатьох випадках репозиціонування вимагає перш за все, аби сама організація та/або
запропоновані нею моделі поведінки стали іншими. В інших випадках насправді все в порядку, а саме сприйняття цільовою аудиторією є проблемою.
Багато неприбуткових організацій, що надають послуги, не в змозі досягти
успіху у фандрайзингу, оскільки їх не вбачають відмінними від їх конкурентів. Чим відрізняються наступні гіпотетичні неприбуткові організації?
s Жіночий центр Райлі Сміт,
s Турботлива жінка,
s Програма відновлення для дружин, які постраждали від насильства,
s Жіночий притулок Аліси Торранс,
s Програма «Жінки разом» від лікарні Західний Меморіал.
Усі ці організації якось невиразно пов’язані з жінками. Але чому хтось
має брати в них участь або ж давати кошти одній організації, а не іншій? Які
послуги вони пропонують? Який у них штатний персонал (чи потрібні їм волонтери)? Яким чином вони фінансуються (чи потрібні їм внески)? Кому
вони надають послуги? Хто в них працює? Хто їх підтримує? Чи є в них ліцензія? І таке інше. Якщо будь-яка з цих організацій прагне бути успішною
у залученні клієнтів, волонтерів та фінансової підтримки, їй необхідно диференціювати себе в очах цільової аудиторії, тобто вона повинна розробити
більш ефективне позиціонування. Аналогічно у країнах, що розвиваються,
організації, яка прагне, аби матері використовували пероральну регідратацію, необхідно виділяти цей підхід до дитячого виживання серед інших засобів досягнення мети цільовою аудиторією, наприклад, щодо такого
варіанту як «народні цілителі», і показати, що пероральна регідратація забезпечує вищу цінність з погляду власних потреб та бажань цільової аудиторії.
Крім того, часто буває, що, як вже зазначалось у попередніх розділах,
маркетолог неприбуткової організації мусить позиціонувати її по-різному
для різних сегментів ринку. Пероральна регідратація може позиціонуватися
як «сучасний» підхід для жінки з міста, як один із засобів нових дружин догодити старшій дружині, і як засіб швидкого відновлення для матерів із села
з великою кількістю дітей та численними домашніми обов’язками.
Вимір наявної позиції
Всі ми маємо низку

уявлень

щодо

певних

товарів

(iPodа,

a iPod («Айпод») – торгова марка серії портативних медіа-програвачів компанії Apple, де в якості носія інформації використовується флеш-пам'ять або твердий диск. Продажі розпочалися у 2001 році, станом на вересень
2007 року було продано перші 100 млн. апаратів.
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Porschesa, комп’ютери Масintoshb), закладів (Гарвард, McDonald’s, United
Way, IBM), осіб (Брітні Спірсc, Білл Клінтонd), наших батьків, друзів та міст
(Сан-Францискоe, Таїланд, Бруклінf).29 Однак у всіх цих випадках термін застосовується стосовно об’єкту. Білл Клінтон розумний, Сан Франциско дороге місто, а Порше – авто для багатих людей! Це той випадок, коли прості
уявлення щодо об’єктів можуть впливати на поведінку. Ми можемо бажати
спілкуватися з дуже розумними людьми, уникати дорогих міст та купувати
Порше, щоб виглядати багатшими! Уявлення цільової аудиторії щодо організації «Турботлива жінка», яка допомагає постраждалим від домашнього
насильства жінкам, впливає на них незалежно від того, займаються вони волонтерством, роблять пожертвування чи просто йдуть туди, якщо вони є потерпілими. Але пам’ятайте, уявлення про об’єкти не має бути нашою
головною турботою. Реальним інтересом для нас є те, що люди думають з
приводу поведінки, яку ми намагаємось викликати стосовно об’єкта (наприклад, пожертвування, волонтерство, голосування на підтримку законодавчих актів, написання про нас чи використання послуг організації).
Справді, вузька спрямованість на сприйняття об’єктів може привести
маркетолога до помилкових висновків і неправильних реакцій. Організація
може бути дуже високо оцінена за низкою об’єктивних показників, таких
як розмір, успіхи чи світовий вплив. Але волонтери можуть не мати бажання
туди йти, оскільки їх це надто лякає. Саме останнє впливає на поведінку!
Як вже зазначалось у Розділі 4, цілком ймовірно, що все, що нам необхідно знати – це інформація про фактори ВСОS: як цільова аудиторія сприймає вигоди та витрати того, що ми просуваємо на ринок – пропозицію
цінності, що вони думають стосовно бажання інших на предмет їхніх дій, і
чи вони вважають можливим дійсно втілити цю поведінку (поведінки) у
життя – тобто їх відчуття самовпевненості.
Для цільової аудиторії не рідкість робити серйозні помилки у сприйнятті
запропонованої поведінки. Це невірне сприйняття може базуватись на неправдивій інформації чи стереотипах. Стереотип нав’язує одночасно широко
a

Porsches (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, повна назва: Doktor Ingenieur honoris causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft, Акціонерне товариство почесного доктора інженерних наук Фердинанда Порше) – німецька компанія, виробник спортивних авто класу «люкс» та позашляховиків. Заснована у 1931 році, штаб-квартира у
Штутгарті (Німеччина). Станом на 2010 рік виторг становив 7,79 млрд. євро, чисельність персоналу – 12,7
тис. осіб. У 2010 році Порше визнано найнадійнішим автомобілем у світі.
b Масintosh – лінійка персональних комп’ютерів, що виробляються та продаються компанією Apple. Працюють під управлінням операційної системи Mac OS. Назву отримали від сорту яблук «Макінтош».
c Брітні Спірс (Britney Jean Spears) – відома американська співачка. Народилася у 1981 році у Кенвуді (штат
Луїзіана). Жанри: поп, танцювальна музика, рок. У 2011 році виступала у Києві.
d Білл Клінтон (Вільям Джефферсон «Білл» Клінтон, William Jefferson "Bill" Clinton) – 42-й президент США у
1993-2001 роках; обирався від Демократичної партії. Після відставки з посади президента займається благодійництвом, є засновником Фундації Вільяма Клінтона. Політика Клінтона щодо Україна отримала неоднозначні оцінки у США та в Україні.
e Сан-Франциско (San Francisco, скорочено Frisco) – місто та округ у штаті Каліфорнія. Станом на 2010 рік
населення міста – понад 815 тис. мешканців, конурбації затоки Сан-Франциско – близько 8 млн. мешканців
(5-а за чисельністю населення конурбація у США).
f Бруклін (Brooklyn) – найбільш густонаселений (2,5 млн. мешканців) район міста Нью-Йорк; розташований
у західній частині острова Лонг-Айленд. Первісно заснований як голландське поселення Брьокелен, з 1664 –
під владою англійців. З 1854 року – окреме місто (третє за чисельністю населення у США); з 1898 року – у
складі Нью-Йорку.
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розповсюджене та досить спотворене і спрощене уявлення, що призводить
до сприятливого або несприятливого ставлення до об’єктів чи поведінки (наприклад, що станеться, якщо приєднатись до організації «Клуби хлопців та
дівчат», що значною мірою складаються з «дітей вулиці»?). Якщо в основі
позиціонування лежить стереотип, виклик для маркетолога буде особливо
тяжким (оскільки логіка чи інформація можуть особливо не допомогти).
Такі стереотипи, ймовірно, можуть досить тривалий час утримувати членів
цільової аудиторії на стадії Попереднього розмірковування.30
Нарешті, слід відзначити, що сприйняття людиною об’єкту або поведінки
не включає її або його почуттів щодо них. Почуття можуть бути обумовлені
уявленнями, але ж вони відрізняються. Людина може думати, що вступ до
організації молодих християн YMCA допоможе схуднути, але, потрапивши
туди, може негативно сприймати атмосферу клубу або ж «некомфортно» почуватися через учасників цієї організації. Часто почуття є більш визначальним фактором, аніж сприйняття, особливо у тому випадку, коли поведінка
однієї людини охоплює інших людей.31
Вимір позиціонування поведінки
Було запропоновано багато методів встановлення уявлень щодо організації чи поведінки. Велика кількість цих методів була розроблена у приватному секторі та сконцентрована на об’єктах. Одна зі сфер, в якій вони мають
значну цінність – це політична кампанія. Місцеві та національні опитування
зазвичай намагаються зрозуміти, яким чином потенційні виборці оцінюють
певних кандидатів.32 За іронією долі, звичним підходом у політичних кампаніях XXI століття є репозиціонування конкурента шляхом так званої негативної реклами.33 На щастя, більшість підходів до оцінки позиції можуть
бути легко адаптовані з метою вивчення сприйняття поведінки – голосування за кандидата, а не за кандидата як об’єкт, волонтерство з метою благодійності, а не благодійність сама по собі.
Досить загальним підходом щодо дослідження позиціонування є семантичний диференціал. Семантичний диференціал як підхід 34 пропонує респондентам ряд біполярних прикметників і включає наступні кроки:
1. Розробка низки відповідних вимірів. Спочатку дослідник просить
людей визначити виміри, які б вони використали, думаючи про поведінку. Людям можуть ставитись такі запитання: «Про що Ви думаєте,
коли обмірковуєте реєстрацію у лікарні перед операцією?» Якщо хтось
відповідає, що це «якість медичної допомоги, яку я отримаю», це перетворюють на шкалу біполярних прикметників – наприклад,
«низька якість медичної допомоги» з однієї сторони та «висока якість
медичної допомоги» – з іншої. На шкалі може бути від 5 до 7 поділок.
Низка відповідних вимірів для реєстрації в одну з трьох лікарень вказана на Рисунку 6-6.
2. Зменшення низки відповідних вимірів. Кількість вимірів та поведінок (обрати лікарню А лікарню Б тощо) має бути невеликою, щоб
уникнути втоми респондента. Типовою процедурою для дослідника є
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проведення пілотного дослідження, а потім застосування технології
під назвою факторний аналіз для видалення надлишкових пунктів у
шкалі, які не принесуть багато інформації.
3. Застосувати інструмент щодо поведінки респондентів на стадії
розмірковування. Респондентів просять оцінити поведінку. Біполярні
прикметники повинні бути розташовані таким чином, аби не завантажувати одну сторону лише негативними прикметниками.
4. Вивести середні результати. Рисунок 6-6 показує виведення середнього результату між вибором лікарні А, В та С. Сприйняття кожної
лікарні стосовно альтернативної поведінки представлено вертикальною «лінією засобів», яка підсумовує те, яким чином пересічний респондент бачить відвідування даної установи. Таким чином, лікарня А
представлена поєднанням сучасного обладнання, ввічливого персоналу та чудових лікарів. Лікарня С, однак, розглядається як заклад із
застарілим обладнанням, байдужим персоналом і гіршими лікарями.
5. Перевірка розбіжності у сприйнятті. Профіль сприйняття, який відображає низку значимих цінностей, не показує, наскільки мінливим
сприйняття є насправді – не показує розбіжностей. Якби в опитуванні
приймали участь 100 респондентів, то чи всі вони розглядали б звернення до лікарні В, наприклад, так як вказано, чи все ж таки існували
б значні відмінності? Якщо розбіжності невеликі, тоді ми сказали б,
що сприйняття є дуже конкретним і чітким, а в іншому випадку – що
сприйняття є дуже розсіяним або нечітким. Організація може забажати проаналізувати: сильна варіація у сприйнятті є результатом того,
що пропозицію організації оцінюють різні групи, чи пропозиція вказана не точно.
Рисунок 6-6. Уявлення щодо трьох лікарень
(семантичний диференціал)
Погана медична
допомога

C

B

A

Найкраща медична допомога
Лікарні з повним
комплексом послуг

Вузько спеціалізована лікарня

Сучасне
обладнання

Застаріле
обладнання
Байдуже
обслуговування

Ввічливе
обслуговування

Малий заклад

Великий заклад

Дослідницька
орієнтація

Орієнтація на
пацієнтів
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Позиціонування альтернатив
Як тільки організація проаналізує сприйняття цільовою аудиторією
конкретної поведінки та її основних альтернатив, наступним кроком буде
розробка стратегії позиціонування. Повторимо: ефективне позиціонування
передбачає розуміння поточної позиції, положення вашого основного конкурента, рішення стосовно диференціації своєї пропозиції від пропозицій
конкурентів, а також – зробити це позиціонування відомим іншим. Ел Райс
та Джек Траут у свої книзі «Позиціонування: битва за вашу свідомість»35
стверджують, що диференціація, яка значною мірою є творчим завданням,
що здійснюється з метою досягнення однієї з трьох стратегій:
1. Опора на ваші поточні сильні сторони. Avisa досить творчо підійшла
до створення капіталу на тому, що, здавалося б, є другорядним статусом з її позиціонуванням «Ми намагаємося наполеглевіше». Аналогічно, лікарня з обмеженими можливостями може підкреслити свою
зацікавленість забезпечити особливий догляд, концентруючись на
низці дуже важливих практичних ділянок.
2. Пошук ніші. Якщо у районі кожна лікарня не має укомплектовану
особистим складом кімнату невідкладної допомоги та використовує інтернів і резидентів для лікування пацієнтів, тоді інноваційна лікарня
може позиціонувати себе як така, що має кімнату невідкладної допомоги, в якій обслуговують всіх швидко та з персональним підходом, а
також володіє медичним персоналом найвищої кваліфікації.
3. Репозиціонування конкуренції. Як вже зазначалось, політичні кампанії роблять це постійно шляхом застосування негативної реклами.
Мережа ресторанів швидкого харчування Wendy’s кинула виклик супротивникам, запитавши: «А де ж яловичина?» Лікарня, яка підкреслює високий рівень персонального догляду, може розвивати стратегію
позиціонування, яка зображає конкурентів у якості високотехнологічних, проте таких, що діють у стерильному середовищі та розглядають своїх пацієнтів як порядкові номери.
Якщо організація вирішує, що її не влаштовує її поточна позиція, їй необхідно вирішити: суть проблеми є реальною чи полягає у сприйнятті реальності. Якщо це перше, то їй потрібно зробити кардинальні зміни перед
тим, як повідомляти світові про свою нову позицію. Якщо проблема у сприйнятті, тоді набагато більше можна зробити за допомогою креативних комунікацій. Насправді, весь неприбутковий сектор має проблему зі
сприйняттям, оскільки існує багато схожих організацій та кампаній. На додачу, зростає розмитість між секторами. Наприклад, багато людей впевнені,
a

Avis (Avis Budget Group, Inc.) – компанія, пізніше група американських компаній, що спеціалізуються на
прокаті автомобілів. Чинна місія: «Ми будемо очолювати нашу галузь, визначаючи якість обслуговування та
створюючи неперевершену лояльність клієнтів». Заснував у 1946 році Уоррен Авіс. Штаб-квартира у Парсіппані (штат Нью-Джерсі). Станом на 2011 рік – перше місце на ринку прокату авто у США, Австралії та Нової
Зеландії. Понад 5200 пунктів прокату авто у понад 165 країнах.

210

Частина ІІ
Розділ 6

Стратегічне планування та організація
Сегментація, вибір цільової аудиторії та позиціонування

що Newman’s Owna є благодійною організацією, але ж вона не є такою, хоча
компанія і віддає всі свої прибутки на благодійність (див. Рисунок 6-7). Аналогічно, багато «соціально відповідальних» пайових інвестиційних фондів

Рисунок 6-7. Newman’s Own
Джерело: Newman’s Own. Використано з дозволу компанії Newman’s Own, Inc.

a

Newman’s Own («Власне Ньюманів») – американська компанія, виробник та продавець напоїв, соусів, салатів, закусок, снеків тощо, з виключно натуральних продуктів. Заснував у 1982 році актор Пол Ньюман (роки
життя: 1925-2008), вклавши у справу $40 тис. Штаб-квартира у Вестпорт (штат Коннектікут). У період з 1982
року до червня 2012 року компанія вклала у благодійність понад $330 млн. (100% чистого прибутку після
сплати податків), і започаткувала рух в американському бізнесі на основі своєї моделі соціального підприємства.
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не призначені для благодійних операцій, проте є підприємствами приватного
сектору, що мають потенціал заробляти гроші. Колишній директор Відділу
звільнення організацій Служби внутрішніх доходів Марк Оуенс одного разу
зазначив: «Існує небезпека, що благодійні організації починають втрачати
своє особливе місце та відчуття цілі, і просто стають частиною ведення бізнесу». На його думку, зміщення багатьох неприбуткових організацій у сторону генерування більшого доходу від просування на ринок товарів та послуг
сприяло розмиванню позицій секторів.36
Один зі шляхів ефективного позиціонування організацій – це брендинг,
який буде детально розглянутий у Розділі 7.
Висновки
Першими кроками у процесі розробки маркетингової стратегії, створеної
задля впливу на цільову аудиторію, є сегментація аудиторії, вибір цілей, а
потім розробка стратегії позиціонування пропозиції, що називається у приватному секторі «Викликом СЦП». Сегментація може допомогти підвищити
якість, кількість та визначити терміни прийняття рішень відповідно до маркетингових стратегій.
Сегментація ринку вимагає розділення ринку на підгрупи, які є взаємно
виключними, вичерпними, вимірними, доступними, істотними і володіють
характерною чутливістю. Показники сегментації є загальними або конкретними, об’єктивними або психологічними. Багато маркетологів неприбуткових організацій думають спочатку щодо простих загальних об’єктивних
показників, таких як вік, дохід, географічне положення та сімейний стан. З
роками складніші загальні об’єктивні показники (такі як соціальний клас,
спосіб життя і життєвий цикл сім’ї) та загальні психологічні показники (такі
як цінності) стають усе більш популярними. Конкретні показники сегментації включають статус користувача, коефіцієнт використання, а також лояльність. Психологічні конкретні показники включають уявлення про
переваги та відповідні наслідки запропонованої поведінки. Як тільки ринки
розділені, може бути обраний один з чотирьох підходів стосовно орієнтованості: масовий маркетинг, диференційований маркетинг, нішовий маркетинг та масова кастомізація.
Наступним кроком є позиціонування організації та/або пропозиції. Це
вимагає дослідження сприйняття цільовою аудиторією відповідної поведінки і ключових аспектів, на яких засноване сприйняття. Тут корисним інструментом дослідження є семантичний диференціал. Далі маркетологам
необхідно шукати можливе позиціонування, яке дозволить досягти максимального впливу. Райс і Траут пропонують три варіанти: опора на ваші поточні сильні сторони, пошук ніші та репозиціонування конкуренції.
Запитання:
1. Ви маркетинг-менеджер американського Червоного Хреста, націлений на збільшення кількості відбору донорської крові у муніципальному
районі Чикаго. Поясніть, що необхідно зробити з метою ефективної сегмен212
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тації ринку. Визначте принаймні чотири сегменти і поясніть, на який
(які) з них ви маєте бути спрямовані та чому.
2.
Наведіть приклад неприбуткової організації, яка має сегментацію
відповідно до наступних комплексних загальних об’єктивних вимірів:
а. Соціальний статус,
б. Життєвий цикл сім’ї,
в. Спосіб життя.
3. Обґрунтуйте конкурентне середовище неприбуткової організації,
яка орієнтована на просування ідеї здорового харчування дітей раннього
віку у початкових класах школи. Іншими словами, які альтернативи у свідомості цільової аудиторії існують у даному випадку? Якщо б ви були менеджером з маркетингу, як би ви позиціонували вашу організацію та її місію
щодо цих альтернатив?
4. Визначте чотири довгострокові позиції на ринку, яких організація
може прагнути досягти. Якщо б ви створювали нову бізнес-школу для випускників у державному університеті, який відомий своєю загальноосвітньою політикою, яку з цих позицій ви б могли займати? Чому?
5. Як часто організації необхідно переглядати її позиціонування на
ринку? Які ключові події можуть викликати потребу в аналізі ринкового
позиціонування? Поясніть взаємозв’язок між сильними та слабкими сторонами організації та її позиціонуванням на ринку.
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7
БРЕНДИНГ
СПЕЦІАЛЬНА ОЛІМПІАДА ЙДЕ У ГОЛЛІВУД!
Створення бренду іноді вимагає ризику. Розглянемо Спеціальну Олімпіадуa, організацію, яка залучає дітей-інвалідів до проведення значних
спортивних змагань. Ідея Спеціальної Олімпіади як події була започаткована на приватних змаганнях 1962 року у «Таборі Шрайвер», в оселі
Юніс Кеннеді Шрайверb. Після того, як ідея охопила понад 300 подібних
таборів на національному рівні протягом наступних декількох років,
Фонд Кеннедіc спонсорував перші в історії Спеціальні Олімпійські ігри у
Чикаго влітку 1968 року. На даний час Спеціальні Олімпійські ігри проходять раз на два роки по всьому світу. У 2005 році вони були проведені у
Нагано, Японія, на багатьох об’єктах зимових Олімпійських ігор1998
року. Участь взяли понад 1800 спортсменів з 84 країн.
Незважаючи на усе зростаючу обізнаність, Спеціальна Олімпіада як
бренд не була добре окреслена, особливо для молодих людей. Менеджмент
вважав, що зробивши широку молодіжну аудиторію більш обізнаною
щодо вражаючих подвигів спортсменів Спеціальної Олімпіади, вони стануть більш відомими і, як наслідок, здобудуть широке визнання інвалідів
у школах, на робочих місцях, і навіть у торгових центрах.
Як досягнути молодих людей? Очевидно, що основним джерелом інформації та думок у випадку підлітків є кіно – особливо жахливе, чи
грубе, чи в інший спосіб обурливе кіно. Одними з найвідоміших творців
a

Спеціальна Олімпіада (Special Olympics) – міжнародна організація, що займається організацією спортивних
змагань для осіб з обмеженими розумовими можливостями. Заснована у 1968 році у Чикаго. До 1989 року
Ігри проходили виключно у США, пізніше їх почали приймати інші країни і вони здобули статус Всесвітніх
спеціальних Олімпійських ігор. У 1968-2011 роках учасниками Ігор стали понад 3 млн. осіб із 180 країн світу.
У 2011 році в Іграх в Афінах (Греція) прийняли участь 7 тис. спортсменів, яких супроводжували 2,5 тис. тренерів, 40 тис. родичів, 25 тис. волонтерів та 3 тис. представників ЗМІ.
b Юніс Кеннеді Шрайвер (Eunice Kennedy Shriver) – американський громадський діяч, засновниця Спеціальної Олімпіади, молодша сестра президента США Джона Кеннеді. Роки життя: 1921-2009. Вона довела, що
регулярні заняття спортом та участь у змаганням допомагають розумово відсталим людям набувати навички
праці та усвідомлених колективних дій, сприяють їх адаптації до умов життя та інтеграції у суспільство. Президент США Рональд Рейган у 1984 році нагородив Юніс Кеннеді Драйвер вищою нагородою країни – медаллю Свободи.
c Фонд Кеннеді (Kennedy Foundation) – неприбуткова організація. Фонд заснував у 1964 році Джозеф Кеннеді
на честь свого загиблого сина Джона Кеннеді. Розташований у Бостоні (штат Массачусетс). Тривалий час
Фонд очолював молодший брат Джона Едвард Кеннеді (аж до своєї смерті у 2009 році). Фонд фінансував будівництво Президентської бібліотеки та музею імені Джона Кеннеді (відкриття відбулося у 1979 році).
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подібних видів кіно є брати Фарреллі, Пітер та Боббіa, які були авторами/постановниками, відповідальними за Тупий та ще тупішийb та
Дещо про Меріc. За дивним збігом обставин виявилося, що Фарреллі бажали створити фільм про персонаж, який прикидався інвалідом та прагнув виграти п’ятиборство Спеціальних Олімпійських ігор.
Це здавалося чудовою можливістю розбудувати бренд Спеціальної
Олімпіади і просунути його ключові теми. Але чи можна довіряти братам
Фарреллі? Вони були відомі за обурливий гумор, що становив виклик для
звичних кліше. Та чи будуть вони ставитися шанобливо, хоч і не обов’язково слід прикрашати спортсменів та їх досягнення? Спеціальна Олімпіада погодилася на співпрацю за умови, що буде затверджувати сценарій
та мати технічного консультанта на знімальному майданчику. Хоча вони
і не домоглися остаточного затвердження фільму, вони вирішили ризикнути у будь-якому випадку.
Результатом був Рінгерd випущений на Різдво у 2005 році, з Джонні
Ноксвілломe у головній ролі. Фільм містить сцени, відзняті у 2003 році
на Спеціальних Олімпійських іграх у Дубліні. Було залучено 150 інвалідів-спортсменів в якості статистів та показано протягом фільму декілька
спортивних подій.
Прем’єра фільму принесла $60 тис. доходу для Спеціальної Олімпіади, а також фільм став темою понад 1000 газетних статей. У січні 2006
року, після випуску фільму, веб-сайт Спеціальної Олімпіади отримав переглядів на 150 тис. більше, ніж зазвичай. MySpacef створила спеціальну
позицію, де 400 тис. осіб обговорювали фільм.
Крістен Секлер, директор зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Спеціальної Олімпіади, сказала: «Це був великий поступ у досягненні широкого
кола людей. У сучасному світі засобів масової інформації, де так важко
досягти людей, яких заливають чисельні повідомлення. Ми вважаємо,
що це надало нам найширшу обізнаність, що яку ми коли-небудь мали».
Джерело: Allison Stein Wellner, “Reel Appeal,” The Chronicle of Philanthropy, April 6, 2006, с. F-4–F-5.
a Фарреллі, Пітер та Боббі (Farrelly, Peter та Bobby) – американські кінорежисери, сценаристи, письменники
та продюсери. Здобули відомість романтичними фільмами з вульгарним гумором. Пітер (народився у 1956
році) – член правління онлайн медіа компанії DeskSite.
b Тупий та ще тупіший (Dumb & Dumber) – фільм братів Фарреллі 1994 року про двох доброзичливих, але неймовірно тупих друзів. До 2012 року касовий збір фільму склав понад $127 млн. у США та $247 млн. у світі. За
версією Empire Magazine's 2008 року фільм зайняв 445 місце серед 500 кращих фільмів усіх часів та народів.
c Дещо про Мері (There’s Something About Mary) – комедійний фільм братів Фарреллі 1998 року. У тому ж році
за касовим збором фільм став кращою комедією року. Всього ж фільм до 2012 року зібрав $176 млн. у США
та $369 млн. у світі.
d Рінгер (The Ringer) – дослівно: спортсмен, який незаконно бере участь у змаганнях. Касовий збір фільму до
2012 року склав $40,4 млн.
e Джонні Ноксвілл (Johnny Knoxville, справжнє імя – Філіп Джон Клепп, Philip John Clapp) – американський
актор. Народився у 1971 році, знімається з 1995 року. У 2003 році був відзначений MTV Movie Awards за краще
виконання комедійної ролі.
f MySpace (дослівно: Мій простір) – американська соціальна мережа в Інтернеті. Заснована у 2003 році компанією News Corporation (власник – Руперт Мердок). У перші роки існування за кількістю користувачів була
на 1-му місці у США, але потім поступилася позиціями на користь конкурентів, насамперед Facebook. Станом
на квітень 2011 року займала 73 місце у світі та 41 місце у США. Влітку 2011 року викуплена компанією Specific
Media за $35 млн.; також у число власників увійшов відомий рок-виконавець Джастін Тимберлейк. Чисельність користувачів знову почала зростати й перевищила 25 млн. осіб. Використовує 15 мов народів світу.
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Маркетологи приватного сектору є фанатичними щодо брендингу. Вони
усвідомлюють: багато чого з того, що вони бажають сказати щодо своїх пропозицій, може бути прив’язане споживачами до чітко окресленого бренду.
Бренд може символізувати продукт, послугу або ж саму організацію. General
Motors просуває на ринку автомобільні бренди, такі як Pontiaca і Corvetteb,
а також бренди з обслуговування, такі як Mr. Goodwrenchc. І компанія General Motors сама по собі є брендом з додатковим значенням. Аналогічно неприбутковий Американський фонд спадщини – це бренд (хоча і не дуже
відомий), який також проводить кампанію «Краще знати істину»®. Бренди
насправді є стенограмою у думках цільової аудиторії стосовно того, що бренд
(та його спонсори) можуть пропонувати. Таким чином, Volvod асоціюється з
безпекою, BMWe є «машиною водіїв», а Корветте – це «гарячий» автомобіль
для чоловіків середнього віку! Маркетологи приватного сектору витрачають
величезні гроші на створення та захист свого бренду. Неприбуткові організації починають розуміти, що вони мають чому повчитися на їх досвіді.
Джеймс Твітчелл порівнює брендинг з розповіддю і стверджує, що багато
того, що ми знаємо про себе, приходить завдяки брендам.1 Дворічні діти
більше знають про Тигра Тоніf та Графа Чокулаg, ніж про пам’ятки в їхній околиці. Підлітки обов’язково носять бренди, такі як Dieselh або Juicy Couturei.
a Pontiac (Понтіак) – американська марка спортивних автомобілів, що випускалися у 1907-2010 роках.
Спочатку виробником була самостійна компанія, а з 1909 року – підрозділ General Motors. Один з культових брендів американського автомобілебудування.
b Corvette (Корветте) – марка двомісного спортивного автомобілю, що виробляється General Motors починаючи з 1953 року та аж на даний час (2012 рік). За цей період вироблено понад 1,5 млн. авто. Останні
модифікації розвивають швидкість понад 200 км на годину та коштують близько $100 тис.
c Mr. Goodwrench (містер Гудренч, дослівно: містер Добрий Ключ) – фірмова програма обслуговування та
ремонту автомобілів від компанії General Motors. Діяла з 1977 у США та Канаді. У США з 2011 року замінена на окрему спеціалізовану програму для кожного автомобільного бренду компанії (таких як Buick,
Cadillac, Chevrolet тощо).
d Volvo (у перекладі з латини: «Я покотився») – торгова марка легкових, вантажних та спеціальних автомобілів. Серійно виробляються з 1927 року. Штаб-квартира – у Ґетеборзі (Швеція). До 1999 року усе виробництво було зосереджене у структурах шведського концерну Volvo. Пізніше виробництво легкових авто
було виділене в окрему компанію Volvo Personvagnar AB, яку придбав спочатку американський концерн
Ford, а у 2010 році – китайська компанія Zhejiang Geely. Оборот Volvo Personvagnar AB у 2010 році – $16,95
млрд.
e BMW (Bayerische Motoren Werke AG, Баварські моторні заводи) – серія автомобілів виробництва німецької компанії Bayerische Motoren Werke AG. Компанія заснована у 1916 році, до та під час 2-ї світової війни
спеціалізувалася на виробництві авіаційних двигунів, після неї – на виробництві легкових авто, мотоциклів, велосипедів, автомобільних двигунів тощо. Основні виробничі потужності – в Німеччині та США, а
також – в Індії, Таїланді, В’єтнамі тощо. Станом на 2011 рік оборот – 68,8 млрд. євро, чисельність персоналу – близько 100 тис. осіб.
f Тигр Тоні (Tony the Tiger) – мультиплікаційний рекламний талісман сухих пластівців до сніданку виробництва компанії Kellogg. Дебютував у 1951 році; став для кількох поколінь американців визнаною «іконкою» пластівців до сніданку.
g Графа Чокула (Count Chocula) – рекламний талісман (поряд з Франкен Беррі та Бу Беррі) сухих сніданків
(зернова каша з шоколадом та зефіром) виробництва компанії General Mills. Каламбур на тему графа Дракули. Широко використовується з 1971 року.
h Diesel (Diesel S.p.A., Дизель) – італійська дизайнерська кампанія, розробник модного одягу та аксесуарів,
призначених для «молодих дорослих», підлітків та дітей; а також – бренд модного одягу. Заснована у 1978
році Ренцо Россо, штаб-квартира – у містечку Мольвене (провінція Венето, Італія). Входить у холдинг
Only the Brave. Компанія керує мережею точок продажу модного одягу (у 80 країнах, понад 5000 точок, у
тому числі понад 400 власних). Оборот компанії у 2010 році – близько 1,5 млрд. євро.
i Juicy Couture (дослівно: Соковита Модель) – популярний у США бренд повсякденного та спортивного
одягу. Бренд був розроблений у 1997 році двома подругами. У 2003 році бренд викупила компанія Fifth &
Pacific Companies, Inc. (раніше відома як Liz Claiborne Inc.). З 2010 року бренд зіштовхується з труднощами.
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Дорослі визначають себе відповідно до бренду автомобіля, на якому вони їздять, джинсів, які вони носять та пива або коли, які п’ють. Бренди надсилають сигнали. Ми є людьми з комп’ютерами Apple, які спілкуються за
допомогою BlackBerrya, п’ють Budweiserb, носять кросівки Nike або є особою
Pepsi.
Політики є брендами, як і країни. «Сполучені Штати» є брендом у всьому
світі водночас зі сприятливими та несприятливими значеннями. Твітчелл
стверджує, що коледжі на зразок Стенфорду та Гарварду є «мегабрендами»,
як також Метрополітен-музей і деякі церкви з їх величезною паствою.
Не всі вважають, що брендинг – це добра справа. Наомі Кляйн вважає,
що бренди діють як бандити, вони знеособлюють товари та послуги.2 Тімоті
Берк засуджує бажання нужденних людей у Зімбабве спробувати отримати
мило Lifebouyc.3 Джордж Райтцер вважає, що суспільство стає «МакДональдізованим!».4 Твітчелл твердить, що «Nike-фікація таких соціальних конструкцій як віра, історія, мистецтво, посада, політика, правосуддя та
культура, робить їх … схожими на блакитні джинси».5
Але брендинг залишається. Наше життя занадто складне, тож бренди забезпечують значне зменшення шляху для продуктів, послуг та організацій.
На даний час неприбуткові організації використовують концепції та інструментарій брендингу насамперед з метою власного просування. У них
менше досвіду щодо брендингу на рівні кампаній, проте визнається його потенціал. Вони вбачають своє завдання у здійсненні позиціонування на рівні
організації як такої, диференціюючи свій бренд з метою отримати більше пожертв, більше добровольців та більше підтримки від комерційних організацій, політиків. Вони вважають бренд потенційною пропозицію початкової
обізнаності та достовірності. Бренд на кшталт Американського онкологічного товариства є корисним скороченням широкого діапазону характеристик та результатів. Бренд може означати певну інформацію (Американський
Червоний Хрест існує на випадок стихійних лих). Він може передати певні
емоції (Boys&Girls Clubs of America забезпечують безпечне місце для дітей).
Організація може навіть мати свою власну індивідуальність (Армія Спасіння
з її різдвяними чайниками та дзвонарями).
Багато інших маркетингових викликів отримують допомогу у вирішенні,
якщо мислити про них, як про питання брендингу. Очевидно, що політичні
кандидати дійсно є брендами.6 Менеджери кампаній прагнуть мати кандиa BlackBerry (дослівно: чорна ягода, ожина, чорна смородина) – бездротовий ручний прилад, призначений
для миттєвого спілкування. Вперше представлений у 1997 році компанією Research In Motion (Канада).
Сучасний BlackBerry – це смартфон, який дозволяє працювати з електронною поштою, SMS, переглядати
сторінки в Інтернеті тощо.
b Budweiser – популярний пивний бренд, за право на який тривалий час змагаються а) американська компанія «Anheuser-Busch» (виробляє пиво під цим брендом з 1876 року), б) чеська державна компанія
Budějovickэ Budvar (виробляє пиво під цим брендом з 1895 року; твердить, що є правонаступником виробників цього пива від 1501 року), та чеська приватна компанія Samson з міста Ческе-Будейовіце.
c Lifebouy (дослівно: рятівний круг) – марка мила з вмістом фенолу (який є сильним нейротоксином і
може викликати опіки на шкірі та дерматит). Починаючи з 1895 року, випускалося в Англії фірмою Lever
Brothers. На даний момент виробництво у Англії та США припинене, але продовжується на Кіпрі, а також
у Трінідаді та Тобаго.
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датів, які вже являють собою зрозумілий, пізнаваний «продукт», та витрачають багато зусиль задля збереження кандидата «у повідомленнях», під
чим вони розуміють «тримати бренд іміджу чітким». У 2006 році на проміжних виборах у США бренд «Джордж Буш» викликав сприйняття та почуття, які чітко впливали на результат голосування багатьох етнічних груп.
І, звичайно ж, бренд «Буш» мав на увазі різні речі для різних цільових аудиторій, подібно як корветиa означають різні речі для 40-річних осіб та сучасних підлітків.
Країни, які прагнуть проникнути на туристичний ринок, можна розглядати в якості «брендів місця призначення».7 Дійсно, більшість реклами щодо
проведення відпусток та багато реклами стосовно розвитку бізнесу відносяться до країн призначення або ж до певних регіонів як до брендів із конкретними якостями. Бермудиb кажуть «Відчуйте любов». Помаранчеве
графствоc (штат Каліфорнія) говорить, що являє «Справжніх людей, які творять справжню відмінність».
Деякі автори припускають, що претенденти на робоче місце вважають
себе брендами, які позиціонуються та продаються.8 Відомий консультант з
маркетингу Том Пітерсd говорить: «Сьогодні, в епоху людини, ви повинні
бути своїм власним брендом». Потім він переходить до схеми: «Ось те, що
потрібно, аби стати генеральним директором «Корпорації Я».9 Персональні
сторінки на Facebook та MySpace є реальними прикладами брендингу та позиціонування бренду.
Розробка, живлення та підтримка бренду є складним завданням. Для багатьох організацій, які приділяють велику увагу своєму бренду, він має бути
постійно у фокусі. Наприклад, організація Make-A-Wish Foundatione добре
відома та має ім’я, яке «говорить саме за себе». Тим не менш, у 1998-1999
роках, вона переглянула свою ідентичність та позиціонування бренду, запустила нову стратегію бренду із соціальною рекламою й новим логотипом,
a Корвети (Corvette) – а) для покоління 40-літніх людей та старших – насамперед популярна марка спортивного автомобіля (Chevrolet Corvette – двомісний легковий автомобіль із заднім приводом, що випускається у США корпорацією General Motors, починаючи з 1953 року); б) для підлітків 2000-х років –
насамперед назва класу невеликих бойових космічних кораблів із популярних комп’ютерних ігор («Зоряні
війни» тощо).
b Бермуди (Бермудські острови, Bermuda) – заморське володіння Великої Британії, розташоване у Атлантичному океані, за 1030 км від узбережжя США. Територія – 53,2 кв. км, населення – 64,3 тис. осіб (дані
перепису 2010 року). Має вологий субтропічний клімат. Економіка базується на офшорних фінансах та
туризмі. Бермуди претендують на найвищий у світі розмір ВВП у розрахунку на душу населення ($97 тис.
станом на 2009 рік).
c Помаранчеве графство (Orange County) – округ у штаті Каліфорнія, в межах агломерації Великий ЛосАнджелес. Центр – м. Санта-Ана. Територія 2455 кв. км, населення – 3,01 млн. осіб (за переписом 2010
року; 6-е місце серед округів США), щільність населення – 1472 особи на 1 кв. км. Розвинений туризм
(Діснейленд, пляжі тощо). Відзначається високими доходами населення та політичним консерватизмом.
d Том Пітерс (Tom Peters) – фахівець з питань управління бізнесом. Народився у 1942 році. Служив на
флоті, працював у Білому домі, був експертом корпорації McKinsey; з 1981 року – незалежний консультант.
Отримав широке визнання за книгу «У пошуках досконалості» (In Search of Excellence, 1982 рік, співавтор:
з Роберт Х. Уотерман молодший).
e Make-A-Wish Foundation (дослівно: Фонд Здійсни бажання) – міжнародна благодійна організація. Місія
– виконання бажань смертельно хворих дітей (за умови, що згідно з медичними показаннями це бажання
схвалене лікарем). Заснована у 1980 році, штаб-квартира у місті Фінікс (штат Арізона). Діє у США та 35
країнах світу. Грошові пожертви у 2008 році – $1,6 млн. Спирається на безоплатну допомогу понад 30 тис.
волонтерів. У 1980-2012 роках виконано бажання понад 240 тисяч дітей.
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а також переглянула новий веб-сайт з метою змінити своє позиціонування.
Аналогічні зусилля були нещодавно здійснені компанією «Goodwill Industries».10
Іншим прикладом є Волонтери Америки (VOA). VOA – це дуже велика організація, яка має понад 10 тисяч штатних фахівців, що працюють повний
робочий день, а також 40 тисяч волонтерів, й звітувала у 2005 році про сукупний дохід у більш ніж три чверті мільярда доларів. Однак, хоча вона пропонує близько 300 різних послуг та є одним з найбільших постачальників
доступного житла для нужденних, мало хто знає про це і що за цим стоїть.
Як наслідок, VOA також провела кампанії брендингу у 2000 році.

ЧИ БРЕНДИНГ Є ДОБРОЮ СПРАВОЮ?
Це не означає, що кожен у неприбутковому секторі вважає, що акцент на
брендингу та позиціонуванні організацій є для них доброю ідеєю. У редакторському коментарі видання «The Chronicle of Philanthropy» за 14 червня
2001 року, Віккі Спруіллa, виконавчий директор SeaWebb, зазначила, що
такий підхід є невірно націленим:
Світ неприбуткових організацій – особливо правозахисні групи, що
працюють у таких сферах, як охорона здоров’я, освіта та захист навколишнього середовища – не може собі дозволити провадити корпоративний стиль баталій з брендингу. Замість того, щоб допомагати
благодійним групам спільно працювати з метою розбудовувати широку базу підтримки з боку донорів, волонтерів та активістів, брендинг
стає бар’єром. Він сприяє нездоровій конкуренції серед неприбуткових
організацій задля створення видимості, просуває накопичення конфіденційної інформації, а також залишає донорів збентеженими стосовно того, яким чином їхня підтримка створює відмінність.11
Спруілл продовжує стверджувати, що брендинг по суті є прийнятним, але
він має застосовуватися до певних справ, а не до окремих організацій. Її позицію заперечив Курт Ашерманнc, тогочасний старший віце-президент організації Boys & Girls Clubs of America. Відповідь Ашерманна у «The
Chronicle of Philanthropy» наводиться в Ілюстрації 7-1.
a

Віккі Спруілл (Vikki N. Spruill) – діячка громадського екологічного руху на захист здоров’я Світового
океану. У 1996-2006 роках – виконавчий директор неприбуткової організації SeaWeb, з кінця 2006 року –
президент та генеральний директор Ocean Conservancy (Охорона природи океану) – найбільшої та найстарішої організації у США, яка опікується питаннями відновлення здоров’я та стійкості океану.
b SeaWeb (дослівно: Інтернет-мережа моря) – міжнародна неприбуткова організація. Місія – використання
маркетингових комунікацій з метою підвищення обізнаності громадськості з проблематики екології
океану, сприяння у підготовці науково обґрунтованих рішень тощо. Заснована у 1996 році, штаб-квартира
у Вашингтоні (округ Колумбія). Фінансування – за рахунок індивідуальних внесків та приватних благодійних фондів. Станом на 2012 рік – 28 штатних працівників.
c Курт Ашерманн (Kurt Aschermann) – американський фахівець з питань маркетингу та розвитку людських
ресурсів. Працював у відомих організаціях Boys & Girls Clubs of America та March of Dimes, консультував
різні комерційні та неприбуткові організації. Станом на 2012 рік – президент Благодійного фонду Partners
(Бостон, штат Массачусетс).
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Ілюстрація 7-1.
Курт Ашерманн, колишній старший віце-президент з маркетингу та
комунікацій Boys & Girls Clubs of America, стосовно цінності брендингу
неприбуткової організації
Колонка Віккі Спруілл… виконала чудову роботу, точно пояснивши чому саме
її судження є помилковими. Коментарі
пані Спруілл є несподіваними, оскільки
вони можуть надходити від колишніх
посадовців з PR у виконавчій владі,
проте займають чільне місце у колах неприбуткових організацій.
Ідея, що неприбуткова організація
буде поводитися як комерційна з метою
відрізнити себе (створити свою власну
унікальну пропозицію способу продажу
або послуги) видається пані Спруілл небезпечною, оскільки, як вона стверджує,
це спричинить конкуренцію та, можливо, приведе лідерів неприбуткових організацій до сумнівної практики. Проте,
врешті-решт, вона просить неприбуткові
організації розглянути три важливі питання, які знаходяться у центрі брендингу:
У чому полягає суть організації? Що
було стимулом до її створення? Чим же
необхідно наповнити її, й чи потрібно їй
досі існувати?
На жаль, пані Спруілл, ви просто поставили 3 основні питання брендингу.
Ви прохаєте неприбуткову організацію
визначити, що робить її унікальною,
чому вона існує, і чому хтось має її підтримувати – усі ці питання необхідно поставити, аби створити бренд, захистити
бренд та зміцнити позиції бренду на
ринку.
У світі комерційних організацій питання можуть бути такі: Навіщо ця компанія існує? Для чого компанія була
створена? І навіщо споживачеві купувати товари, які виробляє компанія, або
ж послуги, які вона пропонує?
Скептики стосовно брендингу неприбуткових організацій, як підказує мій
досвід, не розуміють маркетингу або
брендингу, тож розглядають їх як свого
роду зневажання благодійної непорочності. Насправді це певна задача, роз-

роблена з метою допомогти неприбутковій організації краще служити її довірителям, визначаючи її унікальність у
дуже метушливому неприбутковому
світі.
Десять років тому Boys & Girls Clubs of
America була організацією з доходом
$180 млн., та налічувала близько 1000
клубів по всій країні. На початку 90-х, за
допомогою деяких дуже тямущих членів
ради директорів, які були генеральними
директорами у списку 500 найбільших
компаній за версією журналу «Fortune»,
ми створили та впровадили дуже агресивну стратегію бренду.
У стратегії необхідно спочатку визначити, ким та якими ми були, по-друге –
зосередитися в обміні повідомленнями
на обмеженій кількості питань, які описують те, що ми робимо для дітей, а потретє – шукати корпоративних,
державних та індивідуальних партнерів
з метою підтримки нашої стратегії, а
також наших зв’язків з громадськістю та
інформаційної кампанії відповідно до
цієї стратегії.
Результат: у 2001 році наш сукупний
бюджет склав понад $1 млрд., а у цьому
році ми збираємося відкрити наш 3000й Клуб. Трохи більше ніж за 10 років ми
збільшили наш бюджет на понад $800
млн. і відкрили понад 2000 нових клубів.
Протягом останніх декількох років ми
відкривали новий клуб Boys & Girls
через день. Два роки тому ми відкрили
337 клубів протягом одного календарного року.
Нині я не можу сказати, що стратегія
бренду одноосібно була відповідальною
за це неймовірне зростання. Але я впевнено можу вам сказати, що американський донор точно знає, хто ми є, на чому
ми стоїмо та що ми робимо задля того,
аби добре служити американським
дітям. Якщо коротко, вони знають, що
це за бренд, і вони його «купують».

Джерело: The Chronicle of Philanthropy, July 26, 2001. Відтворюється з дозволу.
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На даний час існує дуже великий тиск щодо використання концепцій
брендингу та позиціонування у широкому діапазоні сфер діяльності. Урядові
агентства, такі як Бюро перепису населення та Центр з контролю та профілактики захворювань, мають розроблені програми з брендингу.12 Університети переймають цей підхід. Політехнічний інститут Ренсселаерa у Трої
(штат Нью-Йорк) найняв корпорацію Media Logicb та розпочав у 1999 році
кампанію з брендингу з метою зростання університету з гаслом «Чому б не
змінити світ?»13
Мабуть, найбільш незвична ініціатива з брендингу виникла тоді, коли колишній державний секретар США Колін Пауеллc заявив у 2001 році, що він
бажав мати «бренд Державного департаменту»d:
«Я збираюся підвести людей до розуміння суспільної функції дипломатії департаменту, який збирається змінити простий продаж себе старим [Інформаційне агентство СШАe] способом на дійсний брендинг
зовнішньої політики. [Його метою є] брендинг департаменту, маркетинг департаменту, маркетинг Американських цінностей у світі, а не
просто роздача брошур».14
З метою реалізації вказаного завдання, держсекретар Пауелл призначив
Шарлотту Бірсf, колишню голову рекламної агенції J. Walter Thompsong, на
посаду помічника держсекретаря з питань публічної дипломатії. У 2005 році
їй на зміну прийшла довірена особа Президента Буша Карен Хьюзh, яка обійa Політехнічний інститут Ренсселаер (Rensselaer Polytechnic Institute, RPI) – приватний університет. Заснований у 1824 році; найстаріший технологічний університет в англомовному світі. Розташований у місті
Троя (штат Нью-Йорк), в межах міської агломерації Олбані – столиці штату. Станом на 2009 рік – близько
500 викладачів і 7,5 тис. студентів та аспірантів. Фонд – $622 млн.
b Media Logic Inc. (дослівно: Логіка засобів масової інформації) – американська компанія, що надає послуги з маркетингу, просування та реклами; також спеціалізується на управлінні брендами для неприбуткових організацій. Розташована в Олбані (штат Нью-Йорк). Чисельність персоналу – 90 осіб (станом на
2012 рік).
c Колін Пауелл (Colin Powell) – американський державний та військовий діяч, чотирьохзірковий генерал.
Народився у 1937 році. Державний секретар США у 2001-2005 роках, за часів президентства Джорджа
Буша. Був першим афро-американцем на цій посаді.
d Державний департамент (The United States Department of State, DoS) – назва міністерства закордонних
справ США. Заснований Держдепартамент у 1789 році, розташований у Вашингтоні (округ Колумбія).
Чисельність персоналу: 11,5 тис. дипломатичних службовців, 7,4 тис. службовців цивільної служби, 31
тис. іноземних працівників. Бюджет у 2010 фінансовому році – $27,4 млрд.
e U.S. Information Agency (USIA, Інформаційне агентство США, Юсіан) – державне інформаційне агентство США, що існувало у 1953-1999 роках. Місія – розуміти, інформувати та впливати на світову громадськість з метою просування національних інтересів США, розширення діалогу між американцями та
громадянами інших країн. На момент ліквідації річний бюджет USIA складав близько $1,1 млрд., чисельність персоналу – близько 6,4 тис. осіб. Функції USIA передані у відання новоствореного самостійного
державного агентства Broadcasting Board of Governors (Рада керуючих мовленням, BBG), що з того часу
відповідає за міжнародне мовлення під егідою Уряду США.
f Шарлотта Бірс (Charlotte Beers) – діячка рекламного бізнесу. Народилася у 1935 році у місті Бомонд (штат
Техас). Працювала на керівних посадах у компаніях JWT, Tatham-Laird & Kudner, Ogilvy & Mather. У 20012003 роках – заступник державного секретаря з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю.
g J. Walter Thompson (JWT, Уолтер Томпсон) – американська рекламна агенція, одна з найбільших у США
та світі. Заснована у 1864 році, штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Станом на 2012 рік –
понад 10 тис. співробітників, які працюють більш ніж у 200 офісах у 90 країнах, та обслуговують понад
1200 клієнтів.
h Карен Хьюз (Karen Parfitt Hughes, Карен Хьюз Парфітт) – діячка у сфері зв’язків з громадськістю. Народилася у 1956 році. З 1984 року працювала координатором у виборчих кампаніях Джорджа Буша, потім
в апараті Республіканської партії у штаті Техас. У 2005-2007 роках – заступник держсекретаря США. Станом на 2012 рік – віце-президент із зв’язків з громадськістю компанії Burson-Marsteller
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няла посаду заступника державного секретаря з питань публічної дипломатії та громадських справ.

БРЕНДИНГ ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ15
Кевін Лейн Келлерa, провідний фахівець з брендингу, а також інші ясно
дали зрозуміти16, що фірмові пропозиції організації можуть відігравати декілька ролей:
1. Відображають унікальний соціальний внесок.
2. Містять обіцянку цільовій аудиторії та зацікавленим сторонам.
3. Відображають місію та цінності організації.
У цьому сенсі бренд є просто коротким шляхом для організації та її різноманітних пропозицій. Це означає, що пропозиції цінності властиві «провадженню бізнесу». Бренди мають капітал, тож розумні маркетингові
організації постійно розбудовують та управляють цим капіталом. Такі зусилля окупилися для багатьох неприбуткових організацій. Компанія Interbrandb у 2002 році провела дослідження для організації Habitat for Humanity
International і дійшла висновку, що бренд коштував $1,8 млрд. – що на той
час дорівнювало вартості Starbucks! The United Way of America має навіть
більш визначний бренд, вартістю $34,7 млрд. Це поставило б його попереду
Intelc та Disneyd. PBSe має бренд вартістю $5,4 млрд.17
Можна запитати: навіщо обчислювати вартість бренду, за винятком, можливо, надання організації дозволу поплескати себе по плечам? Дві відповіді
є очевидними. По-перше, розпізнати неприбутковий бренд, який має велику
цінність, що може мотивувати різні зацікавлені сторони до більших пожертв
(більше працювати, більше зголошуватися волонтерами, більше надавати
пожертви) й особистого задоволення від участі у такій потужній та високо

a

Кевін Лейн Келлер (Kevin Lane Keller) – професор з маркетингу у школі бізнесу Так (Tuck, найстаріша бізнесшкола у світі, заснована у 1900 році) коледжу Дартмут. Народився у 1956 році. Здобув популярність як автор
книги «Стратегічний бренд-менеджмент» (видавництво Prentice Hall, видана та перевидана у 1998, 2002 та 2008
роках). Співавтор Філіпа Котлера (книга «Маркетинговий менеджмент», американські видання 1994, 1997,
2000, 2003, 2006 років; Перше адаптоване українське видання 2008 року за сприянням УАМ).
b Interbrand (Інтербренд) – міжнародна компанія з досліджень та розробки брендів. Заснована у 1974 році у Лондоні (Велика Британія), невдовзі головний офіс був перенесений до Нью-Йорку (штат Нью-Йорк, США). У
1993 році компанію придбав конгломерат Omnicom Group Inc. Станом на 2012 рік – 42 офіси у 28 країнах, і положення найбільшої у світі компанії з дослідження, консультування та розробки брендів.
c Intel (Intel Corporation, Інтел) – американська компанія, найбільший у світі виробник мікропроцесорів для
комп’ютерів. Заснована у 1968 році, штаб-квартира у Санта Клара (штат Каліфорнія). Станом на 2011 рік виторг
становив $54,0 млрд., чисельність персоналу – 100,1 тис. осіб.
d Disney (The Walt Disney Company, Дісней) – багатонаціональна корпорація, за обсягом виторгу – найбільший
у світі медійний конгломерат. Компанія заснована у 1923 році, штаб-квартира у місті Бербанк (штат Каліфорнія).
Традиційний лідер в американській індустрії анімації, розширила свою діяльність на телебачення, театральну
сферу, подорожі, музику, радіо, електронні ЗМІ тощо. Виторг станом на 2011 рік – $40,9 млрд., чисельність персоналу – 156 тис. осіб.
e PBS (Public Broadcasting Service, Служба суспільного мовлення) – американська неприбуткова мережа суспільного мовлення. Заснована у 1969 році, в якості своїх членів має близько 350 телевізійних станцій. Штабквартира розміщена у Арлінгтоні (штат Вірджинія). Є найбільшим постачальником програм для державного
телевізійного мовлення та розповсюджувачем відомих серіалів.
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поцінованій інституції. Друга відповідь є більш комерційною. Один з авторів
[цієї книги] під час конференції наприкінці 1990-х років був свідком того
факту, що велика кількість основних неприбуткових організацій тоді мало
уявляли, що вони повинні залучати корпорації до присутності на веб-сайті
неприбуткової організації. Це викликало тривалу дискусію та, поза сумнівом, спричинило низку офіційних оцінок цінності бренду, як у випадку Habitat for Humanity International.
Неприбуткові організації все частіше виявляли, що їх бренди можуть генерувати дохід самі по собі! Як ми це зазначимо у Розділі 17, за останні 25
років корпорації засвоїли значну цінність спільної діяльності з провідними
неприбутковими організаціями. Вони бажають, аби їх бачили на подіях останніх, бажають з’являтися на їх веб-сторінках, а також вони надсилають
працівників займатися волонтерською роботою, а керівників – служити у
правліннях. І вони готові платити за цю можливість (як вони платять за інші
партнерські відносини) або ж знаходити інші економічно вигідні відносини
у спільному брендингу з приватним сектором (згадайте Oreos у морозиві
Breyers!a).
Однією з переваг Habitat for Humanity International від вражаючої оцінки
її бренду стало те, що організація виявила: вона може подвоїти кількість
компаній, які мають платити за пов’язання з нею. Замість того, щоб пригнічувати партнерські відносини, доходи від таких партнерських відносин
зросли з $16,4 млн. у 2002 до $40,9 млн. у 2004 звітному році. Організація
United Way наводить, як основну перевагу її високої оцінки, саме посилення
чинних партнерських відносин. Висока цінність також мотивує філії тісніше
співпрацювати з головною організацією кожного разу, коли здійснюються
зусилля, пов’язані з брендом. Мережа PBS використовувала свою оцінку з
тією ж метою.18
У всьому світі бренди неприбуткових організацій є дійсно потужними.
Вивчення довіри споживачів до брендів у Європі та Сполучених Штатах,
здійснене Edelman Public Relationsb, встановило, що перші чотири найнадійніші бренди в Європі насправді були неприбутковими організаціями: Міжнародна амністія, Всесвітній фонд дикої природи, Грінпіс та Оксфам. Ці
організації користувалися більшою довірою, ніж перші чотири корпоративні
бренди, а саме Microsoft, Bayerc, Ford та Coca-Cola. Паралельне вивчення у
Сполучених Штатах виявило, що неприбуткові організації знаходяться на
наступних місцях: Всесвітній фонд дикої природи (№ 8), Міжнародна амнісa

Breyers – марка заморожених десертів (морозива), що продаються у США та Канаді, починаючи з 1908
року. Станом на 2012 рік марка належить компанії Unilever. Oreo – назва декількох популярних видів морозива бренду Breyers.
b Edelman Public Relations (Едельман) – американська компанія, що просуває зв’язки з громадськістю для
своїх клієнтів. Заснована у 1952 році журналістом Ричардом Едельманом; головні офіси у Нью-Йорку
(штат Нью-Йорк) та Чикаго (штат Іллінойс). Діє у глобальному масштабі. Станом на 2011 рік виторг становив $604 млн., чисельність персоналу – 4500 осіб. Компанія належить родині Едельманів та (частково)
іншим менеджерам.
c Bayer (Bayer AG, Баєр) – німецька хімічна та фармацевтична компанія, виробляє пластмаси, ліки, засоби
захисту рослин, фарби, лаки. Заснована у 1863 році. Штаб-квартира у місті Леверкузен (земля Північний
Рейн-Вестфалія, Німеччина). Виторг станом на 2011 рік – 36,5 млрд. євро, чисельність персоналу – 111,8
тис. осіб.
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тія (№ 10), Грінпіс (№ 11) та Oxfam (№ 21). Квелчa та Лайдлер-Киландерb відзначали, що бренди неприбуткових організацій «набирають силу за останні
три роки».19 Вони стверджують, що причини, які зумовлюють високий рівень довіри до брендів неприбуткових організацій, пов’язані з п’ятьма чинниками:
1. Цільові аудиторії є менш підозрілими щодо мотивів неприбуткових
організацій. (Дехто вважає, що це правда навіть для організації, з
якою він не згоден)
2. Місії організацій мають велику соціальну цінність. Працюючі в них
вірять у справу, і зазвичай через це побирають платню нижче ринкової.
3. Провідні організації оперують одним брендом у всій своїй діяльності.
Це надає можливість досягнути узгодженості стратегій та виконання,
а також зменшує плутанину для цільової аудиторії, ніж, скажімо, у
випадку з усіма суб-брендами компаній Toyota або Nissan.
4. Існує небагато двозначностей у випадку провідних неприбуткових організацій щодо їх цілей та узгодженості в часі. Усім відомі цілі Грінпіс,
у той час як це може бути менш зрозумілим у випадку Samsungc або
Deutsche Bankd.
5. Оскільки вони мають справу з високо емоційними проблемами (глобальне потепління, допомога голодуючим тощо), тож неприбуткові організації можуть використовувати широке висвітлення у засобах
масової інформації, що компенсує обмежені бюджети з просування.
З іншого боку, брендинг для неприбуткових організацій може бути більш
складним, аніж для корпорацій. Перший виклик – це значні бюджетні обмеження. По-друге, їх місії часто є настільки загальними, що у деяких випадках змінюються в напрямах та інтересах, внаслідок чого бренд здається
несумісним. По-третє, як ми підкреслюємо у цій книзі, неприбуткові організації мають звертатися до численних зацікавлених сторін. Певна частина
громадськості може вважати, що зусилля, спрямовані на розбудову бренду,
є марнуванням мізерних ресурсів. Крім того, може бути не зрозумілим, що
a

Квелч (John Anthony Quelch, Джон Антоні Квелч) – британський фахівець з глобального маркетингу та
управління бізнес-процесами; науковець, корпоративний директор та консультант. Народився у 1951 році.
Викладав у Гарвардській бізнес-школі за програмою Advanced Management. З 2011 року – віце-президент
у Китайсько-європейській міжнародній бізнес-школі (CEIBS, знаходиться у Шанхаї, Китай). Автор численних фахових публікацій.
b Лайдлер-Киландер (Nathalie Laidler-Kylander, Наталі) – американський фахівець з практики та викладання маркетингу. В останні роки – професор Гарвардської школи державного управління імені Джона
Кеннеді, Китайсько-європейської міжнародної бізнес-школи. Викладає курс стратегічного маркетингу
для неприбуткових організацій, досліджує проблематику оцінки брендів неприбуткових організацій тощо.
c Samsung (Samsung Group, Самсунг) – промисловий концерн у Південній Кореї, виробник високо технологічних компонентів, телекомунікаційної продукції, побутової техніки, відео та аудіо апаратури тощо.
Заснований у 1938 році. Штаб-квартира у Сеулі. Станом на 2011 рік виторг становив $143,1 млрд., чисельність персоналу – 369 тис. осіб.
d Deutsche Bank (Deutsche Bank AG, Німецький банк) – глобальна фінансова компанія та найбільший банківський концерн Німеччини. Заснований у 1870 році, штаб-квартира у Франкфурті-на-Майні. Станом
на 2011 рік доходи складали 33,2 млрд. євро, численність персоналу – 100,7 тис. осіб в офісах, розташованих у 70 країнах світу. Обслуговує понад 13 млн. клієнтів.
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становить ідеальну позицію бренду, аби справити враження на корпоративних спонсорів та волонтерів, а також на тих, хто безпосередньо обслуговується. По-четверте, нормою у неприбутковому світі є те, що неприбуткові
організації не повинні конкурувати (хоча, як нам відомо, вони насправді
конкурують у думках донорів, волонтерів тощо). Багато консервативних керівників неприбуткових організацій вважають, що змога відкрито порівнювати себе з конкурентом «не є добрим стилем».
Нарешті, коли неприбуткові організації намагаються додати бренд своєї
організації до конкретних кампаній, вони часто залишаються непомітними.
Хіба голодуючі жертви азійського цунамі знають, що їх родина отримала
допомогу від організації CARE, а не від Oxfam, або ж медичну допомогу від
Міжнародного Червоного Хрестаa, а не від організації «Лікарі без
кордонів»b? Чи є хтось, чия поведінка змінилася під впливом ефектного рекламного оголошення щодо запобігання СРДСc або ж від дзвінка на «гарячу
лінію» для діабетиків – завдяки знанню, хто саме є спонсором повідомлень?
У такому контексті побудова бренду стає особливо важкою справою. У цих
випадках, як можна виміряти впливи неприбуткової організації таким
чином, щоб можна було виправдати оцінку конкретного бренду?

ПОБУДОВА БРЕНДУ
Келлер, а також у своїй нещодавній роботі Сарджентd та Фордe прояснили, що вирішальною проблемою для соціального підприємства є недостатність лише брендингу. Занадто багато неприбуткових організацій мають
a

Міжнародний Червоний Хрест (International Red Cross) – міжнародний гуманітарний рух. Місія – захист
життя і здоров’я людей, забезпечення поваги до всіх людських істот без дискримінації за будь-якими ознаками. Заснований у 1863 році. Штаб-квартира у Женеві (Швейцарія). Рух складається з самостійних, юридично незалежних організацій; в їх числі: а) Міжнародний комітет Червоно Хреста; б) Міжнародна
федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; г) національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, що існують майже в усіх країнах світу. Станом на 2010 рік – 97 млн. індивідуальних членів, волонтерів та штатних працівників. Надходження до міжнародних організацій та установ
– $3,6 млрд.
b «Лікарі без кордонів» (французькою: Mйdecins sans frontiиres; англійською: Doctors Without Borders) –
неурядова міжнародна організація. Місія – надання медичної допомоги постраждалим внаслідок збройних
конфліктів та стихійних лих. Створена у 1971 році у Парижі (Франція). Щороку відправляє понад 3 тис.
волонтерів до понад 80 країн. Переважна більшість коштів на діяльність організації надходить завдяки пожертвам 2 млн. індивідуальних донорів з цілого світу.
c СРДС (Синдром раптової дитячої смерті; SIDS – Sudden Infant Death Syndrome) – раптова дитяча смерть,
причини якої залишаються незрозумілими після дослідження. Фактори ризику – юний вік матері, передчасні пологи, недостатня вага дитини, вплив тютюнового диму, положення уві сні, бактеріальна інфекція тощо. Певного пояснення на даний час не існує.
d Сарджент (Адріан Сарджент, Adrian Sargeant) – фахівець з теорії та практики фандрайзингу та маркетингу,
дослідник, консультант та викладач. Народився у 1964 році. Професор фандрайзингу у Центрі благодійництва Університету штату Індіана. Також викладав в Великій Британія та Австралії. Розробив британський національний стандарт з фандрайзингу. У 2010 році – отримав премію Громадянського Суспільства
за визначний внесок у фандрайзинг. Автор багатьох досліджень та публікацій.
e Форд (Джон Б. Форд, John B. Ford) – американський фахівець з практики, теорії та викладання маркетингу. Директор Програми ділового адміністрування Коледжу бізнесу та державного управління Університету Старий Домініон (Old Dominion) у Норфолку (штат Вірджинія). У 1971-1982 роках – на різних
посадах у бізнесі (остання посада – віце-президент компанії Blunt у Детройті, штат Мічиган). Викладав у
провідних навчальних закладах Великої Британії, Франції, Японії, Австралії. У 2006-2008 роках – президент Академії маркетингових наук. Автор численних досліджень та публікацій.
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бренди, які дуже схожі на інші. Аби бути успішним, бренд має бути виразним. Згідно із Сарджентом та Фордом, це означає «унікальну торгівельну
пропозицію» (термін з довгою історією у маркетингу) та індивідуальність.20
Останнє має бути пов’язане із місією організації, її пропозиціями та її цінностями. Більшість неприбуткових організацій мають низку спільних рис,
які маркують сектор, а саме турбота, співчуття, а також прагнення «зробити
світ кращим». Таким чином, ґрунтуючись на стратегії брендингу, ці риси не
розрізняються. Дослідження дев’яти неприбуткових організацій Сполученого Королівстваa зазначило , що сильні бренди будуть:
l стимулювати різноманітність емоцій у своїх донорів;
l мати самобутній голос у ЗМІ;
l пропонувати різні види послуг;
l викликати почуття традиції.
Існують чіткі кроки, які кожен повинен зробити з метою створити (або ж
у деяких випадках з метою змінити) бренд неприбуткової організації чи кампанії: 21
Крок 1: Прийняти рішення про те, який ви бажаєте зробити бренд, і хто є
ключовими цільовими аудиторіями, для яких брендинг є важливим (донори, корпорації, волонтери, штатний персонал та/або широка громадськість). Точно вкажіть ваших основних конкурентів,
імідж бренду яких ви також прагнете зрозуміти.
Крок 2: Провести якісні дослідження з малими вибірками ключових цільових аудиторій з метою розуміння, як різні конкурентні бренди (у
тому числі ваш) сприймаються на даний час. Зокрема дізнатися,
якими будуть ключові аспекти оцінювання.
Крок 3: Провести кількісні дослідження з вибірками цих же ключових цільових аудиторій. Проаналізувати результати з метою виявлення
найбільш важливих аспектів, а також – де саме кожен конкурент
«стоїть» у сприйнятті різними цільовими аудиторіями конкурентного простору. (Пам’ятайте: ви бажаєте дізнатися про «карту» в їх
головах.)
Крок 4: Визначити, чи влаштовує вас ваше поточне становище; якщо ні, то
які зміни є необхідними. Визначте положення, в якому ви бажаєте
знаходитися. Це повинно включати «обіцянку бренду», а також
ваше бажання на предмет того, що саме різні цільові аудиторії
мають міркувати та відчувати стосовно вашого бренду. Переконайтеся, що позиціонування є достатнім для множинного використання, наприклад, з метою фандрайзингу чи корпоративного
партнерства.
Крок 5: Досягнути консенсусу із штатним персоналом та правлінням стосовно майбутнього напрямку.
a Сполучене Королівство – поширена у англомовному світі назва Великої Британії. У неофіційному
вжитку використовувалося з ХУІІ століття, офіційно – з 1801 року (як «Сполучене Королівство Великобританії та Ірландії).
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Крок 6: Розробити та провести попереднє тестування інтегрованої стратегії.
Крок 7: Здійснювати моніторинг впливу брендингової стратегії. (Це має бути
нескінченним завданням).
Згідно з Келлером,22 існує дев’ять важливих проблем, на яких потрібно
фокусуватися:
1. Чи має бренд достатню значимість? Бренд може добре позиціонуватися
для тих, хто вже з ним знайомий. Але якщо значимість є на дуже низькому рівні, це буде мати невелику цінність для досягнення цілей організації.
2. Чи має бренд нечіткий імідж? Як зазначено у попередньому розділі,
за формою позиції бренду можуть бути саме ті, яких організація
прагне, але дослідження можуть виявити, що сприйняття дуже відрізняється за ключовими аудиторіями. Корпоративний сектор може побачити це в один спосіб, жінки в інший, мешканці Азії – у третій спосіб
тощо. Одним з показників нечіткості може бути обсяг варіантів у кількісних судженнях за систематичних польових досліджень.
3. Чи має бренд домогтися того, що Келлер називає «точками паритету»?
У багатьох конкурентних категорій є ті особливості, що усі конкуренти
повинні мати певний мінімальний рівень поставки, аби просто розглядатися на предмет підтримки. Таким чином, програми допомоги повинні бути у змозі відреагувати на критичний момент протягом
декількох годин. Університет мусить запропонувати ліберальну основу навчальної програми з мистецтв. Лікарня повинна мати забезпечену персоналом, цілодобову службу швидкої допомоги. Бренд має
бути вільним від скандалів.
4. Визначити, чи має бренд проблему реальності або ж проблему сприйняття. Якщо лікарня дійсно має погані навички спілкування з
людьми, це повинно бути усунено до початку будь-якого виду комунікаційної кампанії, яка може бути передбачена з метою підвищення
пізнаваності бренду. Блискучі комунікації не можуть залагодити фундаментальні проблеми.
5. Пам’ятайте, що бренд генерує сприйняття та відчуття, тож потрібно відслідковувати обидва поняття. Відвідуючи мистецьку галерею, стикаєшся з високим мистецтвом, але похмурі охоронці можуть
залишити почуття роздратування та незичливості. Стильний банкет
для ключових донорів не тільки передбачає внески, але також спонукає благодійників пишатися своєю асоціацією та її брендом.
6. Призначити «чемпіона бренду». Основні зусилля з брендингу можуть
згаснути, якщо ніхто не бере на себе основну відповідальність за нього
та не несе відповідальність за його результати.
7. Переконайтеся, що всі «співають одну й ту ж саму пісню». Повинен існувати план щодо внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Це може бути
винятковою проблемою для організацій з великою кількістю окремих
підрозділів, особливо якщо деякі з них знаходяться в інших країнах.
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Товариство Boys & Girls Clubs of America має справу з багатьма викликами брендингу, оскільки кожен місцевий клуб є автономним та має
своє власне правління (іноді власний розум). Досягнути, аби усі підтверджували основні цінності бренду та навіть використовувати той
самий шрифт – це тривалі зусилля. Ще більш важке завдання стоїть
у випадку міжнародної діяльності організації United Way. Вона має
філії у понад 40 країнах, проте у багатьох випадках місцеві організації
навіть не називають себе згідно з брендом United Way. Організація у
Манілі (Філіппіни) називається Спільнота Скрині (Community Chest),
в Ізраїлі це «Освітлений подарунок» (Маtаn), натомість у Перу – «Ті,
що йдуть разом» (Caminando Juntos).
Синтія Раунд в Ілюстрації 7-2 описує виклики, з якими має справу
United Way у процесі розбудови підтримки бренду у рамках своєї мережі у США.
8. Якщо ресурси дозволяють, використовуйте фахівця з брендингу на
кшталт компанії Interbrand, з метою допомогти створити, зміцнити
або ж репозиціонувати бренд. Interbrand керував згадуваними раніше
дослідженнями Habitat та United Way, а також працював з іншими неприбутковими організаціями, такими як Американське онкологічне
товариство. Окрім пропозиції експертизи, зовнішній консультант
може принести свіжий погляд на організацію, обтяжену проведеними
у роботі роками, що може призвести до виставлення у смішному вигляді та відсутності уяви.
9. Контроль за тим, як працює програма з брендингу. Курт Ашерманн, в
минулому діяч організації Boys & Girls Clubs of America, твердо переконаний, що бренд повинен бути постійно захищеним. Це означає захист всередині організації від ветеранів, які мають свої власні цілі, а
також від зовнішніх викликів. Звичайно, потенційні (або ж реальні)
скандали можуть шкодити бренду, якщо не керувати ефективно. Американський Червоний Хрест час від часу зіштовхується з подібними
проблемами за своє поводження з пожертвами, отримуючи критику за
ставлення до пожертв у зв’язку з подіями 9/11a і хвалу за своє поводження у зв’язку з катастрофою, спричиненою буревієм Катрінаb. Останнім часом Habitat for Humanity International стикається з
проблемами щодо свого бренду, позаяк засновник організації Міллард
Фуллерc був звільнений у зв’язку із звинуваченнями у сексуальних домаганнях.
a 9/11 – поширене у США скорочення стосовно серії скоординованих атак 19 терористів-смертників у Нью-Йорку
та Вашингтоні 11 вересня 2001 року, внаслідок чого загинули близько 3000 людей.
b Буревій Катріна – один з п’яти найбільш вбивчих та руйнівних буревіїв в історії США. Набрав силу 23 серпня, а
вщух 30 серпня 2005 року. Загинуло щонайменше 1833 людини; матеріальні збитки оцінені на $81 млрд. У Новому
Орлеані було затоплено 80% площі міста.
c Міллард Фуллер (Millard Fuller) – американський громадський діяч. Роки життя: 1935-2009. Успішний бізнесмен
та юрист, у віці 29 років став мільйонером. З 1968 року відмовився від багатства та перейшов до християнського
служіння (церква Учні Христа). З 1976 року – засновник Habitat for Humanity International. За свій внесок у благодійництво був удостоєний численних нагород та понад 50 почесних ступенів. У 1996 році був нагороджений медаллю Свободи. У березні 2005 року звільнений правлінням Habitat разом зі своєю дружиною, на тлі спорів щодо
подальшого розвитку організації та за звинуваченням у сексуальних домаганнях до працівниці (які не знайшли підтвердження). Продовжував діяльність у житловому русі, у квітні 2005 року заснував Фуллер Центр житлового будівництва (неприбуткова організація, станом на 2012 рік діяла у 60 містах США та у 16 інших країнах).
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Ілюстрація 7-2.
Cинтія Раунд, виконавчий віце-президент, лідерство бренду, united way
of america щодо управління цінністю бренду в рамках усієї організації
United Way є організацією на базі
спільнот, яка існує 120 років та займається вирішенням основних справ,
що лежать в основі критичних людських питань, з якими стикаються
спільноти: допомога дітям та молоді
реалізувати свій потенціал, поліпшення здоров’я населення та сприяння
фінансовій
стабільності
працюючих родин та осіб. Сила
United Way полягає у її відносинах та
здатності мобілізовувати усі спільноти – бізнес, релігійні групи, неприбуткові організації, громадські
організації, політиків та звичайних
громадян – на колективну дію, яка
створює стійкі зміни.
Згідно з нещодавньою оцінкою корпорацією Interbrand, бренд United
Way вартує $34,7 млрд., розміщуючись у Топ 10 найбільш цінних світових брендів. Ключовим фактором
цінності цього бренду Interbrand визначив «місцевий вплив». «Ця місцева ефективність є основною силою
бренду United Way, у той час як різноманітність понад 1300 самостійних
громадських організацій також є викликом під кутом зору бренд-менеджменту. Фахова оцінка бренду
корпорацією Interbrand, як визнаного авторитету у середовищі бізнесу,
прислужилася надихнути місцеві організації United Way більше думати
про бренд як про стратегічний актив,
яким необхідно керувати активно та
колективно. Узгодженість щодо ідентичності бренду, обміну повідомленнями та маркетингу є важливими,

проте United Way у рівній мірі зосереджена на узгодженості позитивного досвіду бренду.
Досвід марки бренду починається із
зримості роботи (вимірюваності результатів, досягнутих у спільноті), а
тоді слідує розбудова персоналу, побудова доречного партнерства з інвесторами
та
волонтерами,
яка
продовжується цілий рік, пізніше
щорічна обітниця на робочому місці.
Громадянська активність, просування публічної політики та інші аспекти досвіду дозволяють окремим
особам і компаніям брати участь та
вносити зміни у своїх місцевих спільнотах.
Місцеві зобов’язання United Ways
щодо спільної місії, цінностей та
стандартів підзвітності підкріплюються ідентичністю національного
бренду і графічних стандартів, маркетингом, стратегією повідомлень та
інструментарієм. Управління брендом через інтранет для місцевих організацій
United
Way
та
корпоративних партнерів є важливим каналом, який дає змогу відслідковувати останню думку та кращі
практики у сфері брендів в усій
країні. Оновлені Стандарти передового досвіду організації United Way
включають Будівництво партнерських відносин / Бренд-менеджмент
як один з п’яти основних компонентів. Цим, як цінністю бренду, керуються співробітники та понад 1 млн.
волонтерів з усієї організації.

Декілька років тому Американське онкологічне товариство здійснило зусилля в масштабах всієї організації з метою переосмислити та змінити бренд.
Початкові дослідження показали, що Товариство розглядалося як:
s поважне і таке, що викликає довіру;
s ідейне та присвячене;
s наукове, консервативне та надійне;
s благодійне та не сфокусоване.
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Ці риси можуть здатися гідними похвали (і, звичайно ж, будуть звертатися до не сторонніх людей), але Товариство було стурбоване, зокрема, стосовно останніх вимірювань, і загальне дослідження виявило, що воно було
схоже на «нудного старого чоловіка». Після тривалого процесу згідно описаних раніше етапів, Товариство зараз позиціонує себе як:
u шановане та впливове;
u надихаюче;
u провідне завдяки співпереживанню;
u орієнтоване на результат та гідне інвестицій.
Прийняття абсолютно нового бренду для постійно діючої кампанії іноді
може бути необхідним. Роберт Денністон, керівник Управління національної політики контролю за наркотикамиa, описує необхідність перейти від
«антинаркотичного» брендингу до нового підходу, що базується на новому
бренді «Поза впливом». Іноді зусилля з ребрендингу є необхідними, щоб організація або кампанія більш чітко відповідала конкретній ніші. Музей мистецтв Фуллераb у Броктоні (штат Массачусетс) вважав, що він не перебуває
в унікальному становищі, аби конкурувати у жорсткому мистецькому світі
Нової Англіїc. Так у 2004 році він вирішив звузити свою увагу на сучасних
ремеслах та перейменуватися у Музей ремесел Фуллера, зі слоганом «Дозволь мистецтву торкнутись тебе». У результаті до 2005 року присутність на
відкритті виставок зросла у 20 разів, а доходи від відвідування зросли на 73
відсотки у порівнянні з 2003 роком. Було більше пожертв, і більше людей
брали участь у музейних екскурсіях.23
Твітчелл натякає, що навіть Президент Джордж В. Буш може вважатися
людиною, яка здійснила політичний та персональний ребрендинг. Він народився і виріс у Новій Англії як член Східного Істеблішменту Блакитної
Крові. Він відправився у Андоверd, Єль та Гарвард, під час перебування в Єльському університеті був прийнятий у члени ексклюзивного Товариства
«Череп і Кістки»e. Тим не менш, він прийшов на вибори 2000 року як відa Управління національної політики контролю за наркотиками (Office of National Drug Control Policy) –
підрозділ виконавчого апарату Президента США. Місія – формування політики і пріоритетів щодо викорінення незаконного виробництва, продажу та вживання наркотичних препаратів. Створений у 1989 році,
знаходиться у Вашингтоні (округ Колумбія). Чисельність персоналу станом на 2011 рік – 98 осіб.
b Музей мистецтв Фуллера (Fuller Museum of Art; сучасна назва: Fuller Craft Museum) – музей ремесла;
експозиції включають меблі, вироби зі скла, кераміки та дерева, ювелірні прикраси, скульптури тощо. Заснував музей у 1946 році Мирон Фуллер, геолог та гідролог, який надав пожертву вартістю $1 млн. Знаходиться у місті Броктон (на південь від Бостону, штат Массачусетс). Понад 20 тис. відвідувачів на рік.
c Нова Англія (New England) – регіон на північному сході США, складається із 6 штатів: Мен, Нью-Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд та Коннектікут. Ці штати були територією ранніх поселень британських колоністів у Північній Америці. Ініціювали рух за незалежність, пізніше були першим районом
промислової революції у США. Підтримують сильне почуття культурної ідентичності.
d Андовер (Andover, офіційна назва: Phillips Academy, Академії Філліпса в Андовері) – високо престижна
школа-інтернат для учнів 9-12 класів. Розташована у місті Андовер (штат Массачусетс, 25 миль на північ
від Бостона). Школа заснована у 1778 році, кампус займає площу 2 кв. км. Станом на 2011 рік – близько
1100 учнів. Середній розмір класу – 13 осіб. Спортивне навчання пропонує 30 видів. Цільовий фонд школи
– $800 млн. (4-е місце серед усіх середніх шкіл США).
e Товариство «Череп і Кістки» (Skull & Bones Society) – престижне таємне студентське товариство в Єльському університеті. Засноване у 1832 році. Багато випускників з числа членів Товариства займають визначні позиції у політичному, економічному, науковому та культурному житті США.
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роджений християнин, «свій хлопець» з Техасу, колишній нафтопромисловець та власник бейсбольної команди. І він виграв! 24
Брендинг докладніше
Назва бренду
Для організації є декілька варіантів розробки її «фасаду». Вона повинна
обрати ім’я для себе або кампанії, яке вона бажає зробити брендом. Іноді
назва просто повинна бути змінена, як от коли корпорація Philipp Morris
виявила, що було б краще називати себе Altriaa. Це питання стоїть перед багатьма неприбутковими організаціями, які мають імена, характерні для певного виду діяльності. Це є проблемою для Американського онкологічного
товариства, Американської кардіологічної асоціації, Американської легеневої асоціації, а також Американської діабетичної асоціаціїb. Наприклад, чим
Американська діабетична асоціація відрізняється від наступних реальних
організацій:
l
l
l
l
l

Фонд досліджень дії діабету та освітиc,
Міжнародний фонд дитячого діабетуd,
Міжнародна федерація діабетуe,
Фонд Перемогти діабетf,
Фонд Дитячий діабетg.

a

Altria (Altria Group, Inc.; Алтрія) – американська корпорація, конгломерат, займається тютюновим
(один з основних гравців на світому ринку) та винним бізнесом, виробництвом їжі, фінансовими
послугами тощо. Створена у 1985 році під назвою Philip Morris Companies Inc.; у 2003 році отримала
сучасну назву. Є материнською корпорацією для компанії Philip Morris USA (витоки якої сягають
1854 року). Штаб-квартира Altria розташована у графстві Хенрік (штат Вірджинія, в околицях міста
Річмонд). Станом на 2011 рік сукупний виторг складав $23,8 млрд., чисельність персоналу – 9,9
тис. осіб.
b Американська діабетична асоціація (American Diabetes Association, ADA) – фахова неприбуткова
організація. Місія – дослідження, профілактика та лікування цукрового діабету. Заснована у 1941
році. Штаб-квартира у місті Олександрія (штат Вірджинія). Згідно з дослідженням 1994 року, ADA
серед неприбуткових організацій США за популярністю займала 18-е місце.
c Фонд досліджень дії діабету та освіти (The Diabetes Action Research and Education Foundation) –
американська неприбуткова організація. Місія – профілактика та лікування діабету, здійснення
профільних інноваційних досліджень. Заснована у 1990 році. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ
Колумбія).
d Міжнародний фонд дитячого діабету (Juvenile Diabetes Foundation International) – благодійна організація, займається насамперед фінансуванням досліджень цукрового діабету 1-го типу. Заснований фонд у 1970 році, штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). У 1970-2011 роках Фонд
скерував на дослідження понад $1,6 млрд., у тому числі у 2011 році – $116 млн.
e Міжнародна федерація діабету (International Diabetes Federation) – глобальний альянс близько 200
національних неприбуткових організацій з понад 160 країн світу, що має на меті протидію діабету.
Взаємодіє з ООН, Світовою організацією здоров’я тощо. Штаб-квартира у Брюсселі (Бельгія). Діє
з 1950 року.
f Фонд Перемогти діабет (Defeat Diabetes Foundation, Inc.) – неприбуткова корпорація, створена у
1990 році. Штаб-квартира у місті Мадейра Біч (штат Флорида). Місія – допомогти перебороти діабет
за допомогою профілактики, раннього виявлення та самоорганізації.
g Фонд Дитячий діабет (Children’s Diabetes Foundation) – неприбуткова організація. Місія – підтримка досліджень стосовно дитячого діабету, а також збір коштів на підтримку центру з лікування
та консультацій. Заснований родиною Марвін Девіс у Денвері (штат Колорадо) у 1977 році.
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Деякі неприбуткові організації мають назви, які є пам’ятними, мотиваційними та, у деяких випадках, охоплюють місію організації. Приклади
включають Фонд Здійсни бажання, табір «Ватага Отвір-у-Стіні»a (власна
благодійність Пола Ньюманаb), та Операцію Усмішкаc.
Логотип
Логотип організації у багатьох відношеннях являє «зовнішній вигляд»
організації. Елегантне оформлення було б доцільним для класичного мистецтва, а яскравий логотип – для дітей. Знову ж таки, це область, в якій є багато фахівців, яких можна закликати на допомогу. Як і багато інших
аспектів зусиль з брендингу, попереднє тестування альтернатив логотипу (та
інших елементів брендингу) має бути неодмінним. Логотип і символ «Viva
Vitality» є способом зробити фізичні вправи досить «крутими» для молодих
людей (див. Рисунок 7-1).

Рисунок 7-1. Робити фізичні вправи круто
Джерело: Мався на увазі Palliser Health Region.
a

«Ватага Отвір-у-Стіні» (Hole-in-the-Wall Gang Camp) – табір та оздоровчий центр, який безкоштовно
лікує та надає послуги важкохворим дітям (що страждають на рак, гемофілію, ВІЧ/СНІД, анемію тощо).
Заснували у 1988 році Пол Ньюман та Аарон Хотчнер. Назва запозичена з фільму за участю Пола Ньюмана.
Розташований в Ешфорд (штат Коннектікут), займає територію 1,2 кв. км. Щороку оздоровлюється понад
15 тис. дітей. Утримується виключно на пожертви.
b Пол Ньюман (Paul Newman) – актор (власник знаменитих блакитних очей), режисер (один із «стовпів»
Голівуду), підприємець, філантроп (власні пожертви склали сумарно понад $250 млн.) та автогонщик (виграв декілька національних чемпіонатів). Роки життя: 1925-2008. Зокрема, в останній рік життя вклав $20,9
млн. у створений ним Фонд Ньюмана, місією якого є фінансування благодійних проектів.
c Операція Усмішка (Operation Smile) – американська неприбуткова організація. Місія – надання допомоги
у проведенні операцій реконструктивної хірургії дітям з дефектами вуст та піднебіння. Заснована у 1982
році, штаб-квартира у місті Норфолк (штат Вірджинія). Протягом 30 років існування організація надала
допомогу понад 150 тис. дітей та юнаків.

235

Частина ІІ
Розділ 7

Стратегічне планування та організація
Брендинг

Гасло
Важливим завданням для організацій, які намагаються стати «верхівкою
сприйняття» різних цільових аудиторій, є переконливе гасло. Небезпека тут
полягає у використанні фраз, які є загальними або ж не можуть перебувати
у власності організації-ініціатора. Це гасла, які починаються з «провідні позиції у … » або ж «лідери нації ... », є пов’язані з улесливістю та легко наслідуються. Можна знайти багато прикладів загальних слоганів. Зокрема,
гасло Національної адміністрації безпеки дорожнього транспортуa «Люди
допомагають людям». (Подумайте про всі організації, до яких це можна застосувати!) П’ять років тому AARP, яка є найбільшою членською організацією у світі, прагнула змінити своє гасло, яким на той час було «Створення
позитивних соціальних змін». Дослідження показало, що гасло являє собою
запит, що задовольняється ще деінде, не має жодного зрозумілого зв’язку з
AARP чи її компетенціями, а також має недостатній емоційний зв’язок із
заінтересованими сторонами або потенційними прихильниками. Вагомі дослідження як в межах, так і за межами організації призвели до появи нового
гасла: «Можливість зробити це краще», яке краще відображає можливості
AARP та її місію. Також AARP продовжує оновлювати свою місію та фокусування, як це описано у новій книзі генерального директора Біла Новеллі.25
Інші організації вважають, що гасло може допомогти репозиціонувати
неприбуткову організацію та безпосередньо вирішити питання конкуренції.
Гарним прикладом є Школа бізнесу Керіb при Університеті штату Арізонаc.
Оскільки вона розташована у місті Фініксd, її хвилював головний конкурент
– Університет Фініксаe. Останній є комерційним підприємством, яке постачає більшість своїх послуг через Інтернет. І він не є акредитованим головною
уповноваженою організацією бізнес-шкіл. Бізнес-школа Кері вирішила розвивати гасло «Отримайте справжню кваліфікацію МВА». Спочатку гасло
вважалося суто конфронтаційним. Однак воно продовжує діяти та зміцнюється повідомленнями, що роблять ступінь Кері реальною.26)

a Національна адміністрація безпеки дорожнього транспорту (National Highway Traffic Safety Administration,
NHTSA) – державне агентство у структурі Міністерства транспорту США. Діє з 1966 року. Штаб-квартира
у Вашингтоні (округ Колумбія). Розробляє різноманітні стандарти, які стосуються транспортного руху.
Зокрема, Система аналізу повідомлень про нещасні випадки (Fatality Analysis Reporting System – FARS)
стала базовою для досліджень безпеки дорожнього руху у всьому світі. Офіційне гасло станом на 2012 рік:
«Люди задля порятунку людей» («People saving People»).
b Школа бізнесу Кері (WP Carey School of Business) – одна з найбільших бізнес-шкіл у США; діє у структурі
Університету штату Арізона. Розташована у Темпе (штат Арізона). Школа отримала міжнародне визнання
свого лідерства з проблематики управління логістикою, інформаційних та маркетингових послуг. Названа
на честь Вільяма П. Кері, який у 2003 році вніс у цільовий фонд Школи пожертву у розмірі $50 млн. Станом на 2011 рік – понад 250 викладачів, понад 10 тис. студентів та аспірантів.
c Університеті штату Арізона (Arizona State University) – державний дослідницький університет. Заснований у 1885 році, розташований в агломерації міста Фінікс (штат Арізона), 4 окремі кампуси займають територію понад 6 кв. км. Станом на 2011 рік близько 2,9 тис. викладачів, понад 72,2 тис. студентів та
аспірантів (найбільша чисельність серед усіх державних університетів США). Цільовий фонд - $514 млн.
d Темпе – місто, складова частина Фінікської агломерації.
e Університет Фінікса (University of Phoenix) – приватний університет, дочірня компанія корпорації Apollo
Group. Заснований у 1976 році. Штаб-квартира у Фініксі (штат Арізона), понад 200 кампусів у різних частинах США та в інших країнах світу. Реалізує понад 100 навчальних програм різного рівня та спрямування, у тому числі програми дистанційного навчання через Інтернет. Станом на 2011 рік – понад 380 тис.
студентів та аспірантів.
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«Вигляд»
Важливо, щоб усі візуальні елементи, які супроводжують бренд, виглядали однаково. Багато корпорацій патентують свій власний колір або зберігають за собою авторське право на форму своїх будівель (як компанія
McDonald’s). Великі брендингові кампанії запевняють, що навіть такі прості
речі, як плакати та канцелярське приладдя, повинні мати послідовний вигляд. Потреба щодо послідовності вигляду часто робиться очевидною для генеральних директорів компаній чи членів правління неприбуткових
організацій, якщо їм просто показати поточні повідомлення брендів. Одним
з ключових моментів у процесі ребрендингу важливої неприбуткової організації був момент, коли провідні фахівці у сфері вивчення брендингу привели
старших менеджерів до кімнати, на стінах якої були наклеєні страхітливорізноманітні види назви організації, намальовані різними кольорами, шрифтами тощо. Результатом був брендинговий план, який включав дуже точний
опис того, що повинен робити кожен відділ у процесі створення візуальних
комунікацій, включаючи форму графічних зображень на плакатах. Дотримуватися цієї постійності виявилося досить складним завданням.
Іноді бренд має «вигляд» чи графічне зображення, яке має чітке значення
і є широко прийнятним, але організація вважає його обмежуючим. Ось приклад з організацією CARE (ДОГЛЯД). Логотипом організації є слово «ДОГЛЯД», яке виглядає так само, якби воно було надруковано на транспортній
упаковці. Такий вигляд є послідовним протягом більшої частини історії діяльності організації. Насправді, успіх бренду та його логотипу відбивається,
висловлюючись у популярних термінах, у колекції повідомлень, здатних допомогти іншим. Він має назву «пакет допомоги». Протягом усього часу свого
існування бренд «ДОГЛЯД» зосереджував свою діяльність на наданні допомоги – пакетів допомоги – тим, кому вона потрібна, особливо регіонам, які
потерпають від голоду чи катастроф. Однак сучасне керівництво відчуло обмеженість цієї ідентичності. Його почали хвилювати базові обставини, які
лежать в основі бідності й голоду; «ДОГЛЯД» реагує на це і прагне щось
вдіяти з вказаними фундаментальними проблемами. Якщо вони мусять так
робити, тоді чинний логотип буде обмежуючим. Вирішення цього питання
може потребувати створення окремого відділу з іншою назвою бренду та
іншим виглядом. Проте, звичайно, «ДОГЛЯДу» буде важко без значних зусиль у сфері брендингу перенести довіру та репутацію головної організації
на дочірній бренд.
Обіцянка бренду
Однією з речей, необхідних для бренду, його логотипу та слогану є те, що
бренд підтримує. У випадку з AARP, організація описує себе наступним
чином: «35 мільйонів членів AARP є могутньою силою для позитивних соціальних змін. Використовуючи нашу спільну волю, вплив та добрі наміри,
ми робимо речі кращими не лише для нас самих, але й для кожного». Це
твердження забезпечує основу зусиллям з надання безпосередніх послуг
своїм членам, таким як убезпечення або вибір варіантів подорожей; зусил-
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лям з лобіювання на федеральному рівні та рівні штату; а також зусиллям
щодо соціальних змін, аби люди похилого віку більше займались фізичними
вправами, доглядали за своїми онуками тощо.
Представник
Іноді бренди пов’язуються з особами. «Ватага Отвір-у-Стіні» пов’язується
з Полом Ньюманом; організація “Habitat for Humanity International” асоціюється з колишнім Президентом США Джиммі Картеромa (хоча він не є
членом правління чи офіційним представником організації); також багато
благодійних організацій асоціюються з їх генеральними директорами чи
спонсорами, такими як Білл Дрейтонb, Ашокаc, чи Білл Гейтс і його фонд.
Мультиплікаційні герої історично були дуже важливими представниками
брендів у сфері неприбуткової діяльності – часто вони є більш відомими, ніж
організація, яку вони представляють. Наприклад, МакГрафф – Собака-Борець зі злочинністюd (Національна рада з попередження злочинностіe), Вінс
та Ларрі Краш-тест чайниківf (Національна адміністрація з регулювання
транспортних магістралей та їх безпекиg) та ведмідь Смокіh (Лісова служба
США)i. Зрештою, існує багато фондів, які асоціюються з корпораціями, що

a Джиммі Картер (Jimmy Carter) – американський політик, служив 39-м Президентом США (у 1977-1981
роках) від Демократичної партії. Народився у 1924 році. Був військово-морським офіцером, фермером,
сенатором і губернатором штату Джорджія. У 1982 році спільно з дружиною заснував Центр Картера, місією якого є просування прав людини. У 2002 році отримав Нобелівську премію миру. Станом на 2012 рік
продовжує активну громадську та доброчинну діяльність.
b Білл Дрейтон (William "Bill" Drayton) – менеджер та консультант з питань управління, соціальний підприємець. Народився у 1943 році. Працював у компанії McKinsey, викладав у Гарвардському та Стенфордському університетах. В адміністрації Джеммі Картера був помічником адміністратора з охорони
довкілля, й розпочав торгівлю квотами на викиди у атмосферу. Керівник низки неприбуткових організацій: Ashoka: Innovators for the Public, Youth Venture та Get America Working! У 2005 році за версією видання
US News & World Report був названий одним з 25 кращих лідерів Америки.
c Ашока (Ашока: новатори для громадськості, Ashoka: Innovators for the Public) – американська неприбуткова організація; місія – сприяння соціальному підприємництву. Заснована у 1981 році, штаб-квартира у
Арлінгтоні (штат Вірджинія). Назва – на честь індійського імператора Ашоки з династії Маур’їв (3-є століття до Різдва Христового), який славився схильністю до ненасильства, любові, істини, терпимості та вегетаріанства. Станом на 2012 рік організація діє у 60 країнах та підтримує понад 2000 підприємців, обраних
стипендіатами. Щорічний бюджет близько $30 млн.
d МакГрафф – Собака-Борець зі злочинністю (McGruff the Crime Fighting Dog) – мультиплікаційний та
ляльковий образ пса-героя, створений компанією Saatchi & Saatchi для Національної ради з попередження
злочинності. Дебют відбувся у 1980 році. Досягає дітей за допомогою рекламних роликів, пісень та буклетів. Використовується також у лялькових виставах у школах, під час профілактичних лекцій, а також
безпосередньо поліцейськими у контактах з дітьми.
e Національна рада з попередження злочинності (National Crime Prevention Council) – американська
освітня неприбуткова організація. Місія – сприяння у створенні більш безпечного та турботливого людського середовища як спосіб подолання злочинності, наркоманії та насильства. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Підтримує сайт для дітей McGruff.org
f Вінс та Ларрі Краш-тест чайників (Vince and Larry the Crash-test Dummies) – мультипліковані манекени,
які за допомогою своїх витівок моделюють практичне застосування пасів безпеки в автомобілях. Персонажі соціальної реклами у ЗМІ, буклетах тощо; дебютували у 1980 році.
g Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA, National Highway Transportation and Safety
Administration) – агентство у структурі Міністерства транспорту США. Місія – «Зберегти життя, уникнути
травм і зменшити економічні витрати, пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами».
h Ведмідь Смокі (Smokey Bear) – талісман державної Служби лісу США. Місія – просвітництво суспільства
на предмет лісових пожеж. Створений у 1944 році. Згідно з дослідженнями, у 2009 році цей талісман знали
у США 95% дорослих та 77% дітей.
i Лісова служба США (U.S. Forest Service) – агентство у структурі Міністерства сільського господарства
США; управляє національними угіддями, що охоплюють 780 тис. кв. км. Створене у 1905 році. Близько
33 тис. постійних та сезонних співробітників. Річний бюджет (2008 рік) - $5,8 млрд.
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їх започаткували та мають наслідки їх діяльності. Прикладами зі сфери Інтернету є фонди компаній Googlea та Yahoo!
Інколи представники є ефективними, коли діють ззовні, але якщо вони є
членами організації, тоді можуть виникати ревнощі та образи. Журнал Washingtonianb зазначив, що відомий автор Боб Вудвордc номінально працює у
газеті Washington Postd, але рідко там з’являється. Деякі штатні співробітники дивуються, чому газета наймає його. «Пояснення прийшло від Девіда
Карра, медійного критика з газети New York Times, який окреслив Вудворда
як «чільну оздобу» для Washington Post.27
Символи
Новинкою бренду у сфері неприбуткової діяльності часто є використання
символів з метою ідентифікувати кампанію. Часто ці символи забезпечують
безпосередню користь прихильникам, оскільки символи дозволяють їм ідентифікувати себе як таких. Наклейки на бампері, а тепер ще й на номерних
знаках дають змогу будь-кому засвідчити підтримку неприбуткової організації, соціального питання чи політичного кандидата або партії. Символи,
як предмети одягу, стали дуже популярними і досить успішними за останні
роки. Мабуть, найбільш відомим символом є рожева стрічка, розроблена для
Фонду Сюзен Г. Комен – що наслідує рожевий колір активістів ідеї боротьби
зі СНІД – з метою показати підтримку дослідженням раку молочної залози.
Існують також рожеві вироби та вироби із символікою країни. Багато компаній виробляють рожеві товари. Була створена рожева косметика, рожевий
гриль Джорджа Форманаe, рожевий Dirt Devilf та рожева пачечка Тік-Такg.
У Сьєрра-Леонеh існує Рожевий благодійний фонд.
a

Фундація Гугл (Google Foundation) – благодійний фонд, утворений засновниками та великими акціонерами корпорації Google у 2005 році. Початковий капітал $90 млн. + 1% річних доходів Google (що становить до $1 млрд. на
рік). Основні напрями діяльності – боротьба з бідністю та екологічна енергетика. Зокрема, фінансує програму модифікації автомобілів Toyota Prius на гібриди, здатні заряджатися від найбільшої у США сонячної електростанції, яка
належить Google.
b Washingtonian (Вашингтоніан) – щомісячний журнал, видається у Вашингтоні (округ Колумбія), починаючи з 1965
року. Позиціонує себе як «журнал про життя Вашингтону». Аудиторія одного номеру – близько 400 тис. читачів. Відомий рейтингами адвокатів Вашингтону та околиць. Належить родині своїх засновників.
c Боб Вудворд (Bob Woodward) – журналіст та автор науково-популярних книг. Народився у 1943 році. У Washington
Post працює з 1971 року, спочатку репортер, потім асоційований редактор. У 1972 році спільно з Карлом Бернштейном
започаткував журналістські розслідування «Уотергейтського скандалу», який у кінцевому підсумку призвів до відставки Президента США Ричарда Ніксона. За цю свою журналістську діяльність здобув відомість та визнання. Пізніше написав понад десяток книжок з проблематики американської політики, більшість з яких знаходиться у категорії
бестселерів.
d Washington Post (Вашингтон Пост) – щотижнева газета. Заснована у 1877 році; виходить у Вашингтоні (округ Колумбія). Станом на 2005 рік у будні дні читацька аудиторія номеру становила середньо понад 715 тис. осіб, у суботу
– близько 1 млн. осіб (5-е місце у США). Виділяється висвітленням різних сторін діяльності федеральної влади США.
Належить родині засновника.
e Гриль Джорджа Формана (George Foreman Grill) – побутовий прилад, закритий гриль з електричним підігрівом виробництва компанії Spectrum Brands. Виробляється з 1994 року, до 2012 року у всьому світі продано понад 100 млн.
екземплярів. Названий гриль на честь американського боксера Джорджа Формана (народився у 1949 році; олімпійський чемпіон 1968 року, неодноразовий чемпіон світу у надважкій категорії; припинив виступати у віці 49 років, що
залишається абсолютним рекордом).
f Dirt Devil (Диявол для бруду) – торгова марка побутових пилососів та суміжного устаткування, а також назва компанії, що їх виробляє. Компанія заснована у 1905 році, штаб-квартира знаходиться у Гленвіллоу (штат Огайо); пилососи компанії виробляє з 1955 року і до 2012 року продала їх понад 25 млн. екземплярів.
g Тік-Так (Tic Tac) – торгова марка невеличких м’ятних цукерок виробництва італійської кондитерської компанії Ferrero. Компанія заснована у 1946 році, штаб-квартира у місті Альба (П’ємонт, Італія), виторг у 2010-2011 податковому
році – 7,2 млрд. євро. Тік-Так виготовляється з 1969 року; реалізується у невеликих пластикових пачках, що вміщають
36 цукерок вагою 0,5 г кожна. Продається більш ніж у 100 країнах світу.
h Сьєрра-Леоне – країна у Західній Африці. Територія – 71,7 тис. кв. км. Населення – близько 5 млн. осіб. За класифікацією ООН – одна з найменш розвинених країн світу.
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Колір був основою й для інших зусиль з розробки символів брендів. Американській асоціації серця не подобалося, що люди вважають рак молочної
залози головним вбивцею жінок. Адже, фактично, хвороби серця вбивають
у 12 разів більше жінок. Однією з реакцій на це була спроба застосувати червоний колір. Була визначена червона сукня як частина кампанії HeartTrutha
Національних інститутів охорони здоров’яb (www.nhlbi.nih.gov/
health/hearttruth/). 29 Але на даний час «червоний» ідентифікатор здоров’я
серця є джерелом суспільної плутанини, у зв’язку з нещодавньою заявою
Боно та інших щодо використання червоних виробів у міжнародній кампанії
на підтримку боротьби з ВІЛ/СНІД в Африці. Кампанія включає продукцію
від Conversec, Gap та Georgio Armanid, а також червону картку компанії
American Expresse (початково була доступна лише у Великобританії). Інші
знаменитості, включно з Опрою Уїнфріf, також брали участь у заходах
Bono.30
Подібна проблема існує і з кольоровими браслетами, які стали популярними завдяки Фонду Ленса Армстронгаg, як складова частина його кампанії
Livestrongh. На даний час кольорові браслети мають The One Campaigni (боротьба зі СНІД та бідністю у світі), March of Dimes (порятунок дітей), Музи-

a

HeartTruth (Правда серця) – просвітницька кампанія, спрямована на підвищення рівня знань щодо ризиків серцевих захворювань. Основна цільова аудиторія – жінки віком від 40 до 60 років. Реалізується у
США та Канаді за підтримки міністерств охорони здоров’я, профільних наукових установ та неприбуткових організацій, починаючи з 2001 року. Логотип кампанії – червона сукня.
b Національні інститути охорони здоров’я (National Institutes of Health) – державне агентство у складі міністерства охорони здоров’я США, відповідає за медичні та біомедичні дослідження. Включає 27 окремих
інститутів та центрів. Штаб-квартира – у місті Бетесда (штат Меріленд). Започатковане у 1887 році як Лабораторія гігієни. Бюджет у 2010 році – $30,9 млрд.
c Converse (дослівно: спілкуватися) – американська компанія, що виробляє взуття, одяг та аксесуари. Заснована у 1908 році, штаб-квартира у Норт Андовер (штат Массачусетс). Славиться своїми баскетбольними кедами (з 1950-х років – модне взуття для молоді). Дочірня компанія корпорації Nike.
d Georgio Armani (Джо́рджо Арма́ні) – всесвітньо відомий італійський дизайнер одягу, співвласник компанії Giorgio Armani s.p.a. Народився у 1934 році. Компанія заснована у 1975 році спільно з Серджіо Галеотті. Виробляє продукцію, пов’язану із світом моди, включаючи косметику, годинники, ювелірні вироби,
одяг. Налічує понад 4700 співробітників та 13 фабрик у різних країнах світу. Виторг у 2011 році – 1,8 млрд.
євро.
e American Express (AmeEx, Amex, Американський експрес) – американська фінансова компанія, що випускає кредитні картки, платіжні картки та дорожні чеки. Заснована у 1850 році, штаб-квартира у НьюЙорку (штат Нью-Йорк). Виторг станом на 2008 рік - $31,9 млрд., чисельність персоналу – 66 тис. осіб.
f Опра Уїнфрі (Oprah Winfrey) – відома американська телевізійна ведуча, акторка, продюсер, громадський
діяч. Народилася у 1954 році. Особистий маєток оцінюється у $2,7 млрд.; перша і наразі єдина темношкіра
жінка-мільярдер у США.
g Фонд Ленса Армстронга (Lance Armstrong Foundation) – американська неприбуткова організація, що
надає підтримку людям, які страждають на онкологічні захворювання. Заснована у 1997 році велогонщиком Ленсом Армстронгом, який сам вилікувався від раку. Штаб-квартира в Остіні (штат Техас).
h Livestrong (дослівно: жити сильним) – кампанія, в якій з 2004 року продаються жовті силіконові браслети
як спосіб залучення коштів для Фонду Ленса Армстронга. Браслет розроблений корпорацією Nike та її
рекламною агенцією. Станом на 2011 рік продано понад 80 млн. браслетів у різних країнах світу.
i The One Campaign (дослівно: Єдина Кампанія) – міжнародна неприбуткова організація, що має на меті
стимулювати світових лідерів до більшої участі у боротьбі зі СНІД та бідністю. Створена у 2004 році, за
участі 11 відомих американських та міжнародних громадських організацій. Проводить пропагандистські
кампанії у різних країнах, широко залучає світові знаменитості (Боно, архієпископ Десмонд Туту та інші).
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канти за психічне здоров’яa («Перевір свою голову»b), Спільнота аутизмуc
(обізнаність щодо проблеми), Операція Військова Гордістьd, Дитяча лікарня
округу Орінджe та Американська легенева асоціація.31
Життя бренду
Недалекоглядно вважати бренд й усе, що з ним пов’язано, просто питанням візуального зв’язку. У таких організаціях, як Американська онкологічна асоціація або Американський Червоний Хрест, персонал є головним
фактором, який представляє бренд. Якщо гаслом організації є «люди допомагають людям», але при цьому персонал (який відповідає на телефонні
дзвінки) справляє враження, що їм не терпиться перейти до наступного клієнта, тоді можуть піти нанівець мільйони доларів, витрачені на розбудову
бренду. На жаль, автори іноді спостерігають тенденцію: персонал, який тривалий час працює у неприбутковій організації, вважає брендинг примхою,
яка розвіється. Їм не треба турбуватися щодо «життя бренду» і все, що їм потрібно робити – це деякий час «підтакувати». Проте вдалі брендингові програми з лідерами бренду передбачають, що внутрішній маркетинг мусить
бути ключовим елементом стратегії репозиціонування бренду.
Брендинг кампанії
Звичайно, не усі неприбуткові організації здійснюють брендинг на рівні
організації. Зростаюча кількість неприбуткових організацій та державних
агенцій здійснює брендинг окремих кампаній. Це, звичайно, у багатьох випадках є складним завданням, оскільки кожен намагається за допомогою
бренду певною мірою впливати на те, що називається поведінкою. Багато неприбуткових організацій мають певний продукт як складову частину кампанії з впливу на поведінку і роблять з нього бренд. На картках організації
UNICEFf написана її назва. Презервативи зроблені брендом використовуa Музиканти за психічне здоров’я (Musicians for Mental Health) – спільнота в Інтернеті, місце для спілкування молодих людей, які захоплюються музикою та мають проблеми з психічним здоров’ям. Діє з 2005
року (http://mpoweryouth.livejournal.com/).
b «Перевір свою голову» (Check Your Head) – третій студійний альбом музикальної групи Beastie Boys
Жанри – альтернативный хип-хоп, рэп, рок, хардкор-панк, джаз-фанк. Альбом вийшов у 1992 році, перевиданий у 2009. Beastie Boys (дослівно: Хлопці Бестії) – американська хіп-хоп група з Нью-Йорку, діє з
1981 року, у своєму жанрі є найбільш популярною у світі, усього продано понад 62 млн. копій їх альбомів.
c Спільнота аутизму (Autism Society of America – ASA, Американська спільнота аутизму) – неприбуткова
організація, створена у 1965 році. Місія – підтримка людей (дітей та дорослих), що мають аутизм. Налічує
близько 50 тис. членів та 200 філій. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія).
d Операція Військова Гордість (Operation Military Pride) – кампанія суспільної моральної та матеріальної
підтримки американських військовослужбовців (а також їх родин), які служать за межами США. Реалізується за 25 напрямками за участі понад 150 неприбуткових громадських організацій США.
e Дитяча лікарня округу Оріндж (Children's Hospital of Orange County) – лікарня знаходиться у місті Оріндж
(штат Каліфорнія), займає високу місця у національних рейтингах дитячих медичних закладів.
f UNICEF (United Nations Children's Fund, Дитячий фонд ООН) – міжнародна організація, що діє під егідою ООН. Створена у 1946 році, штаб-квартира знаходиться у Нью-Йорку. Головні завдання: зменшення
смертності матерів та дітей, сприяння початковій дитячій освіті. Фонд є лауреат Нобелівської премії миру
1965 року. Іноді має місце критика UNICEF за підтримку абортів та примусової політики Китаю «одна
сім’я – одна дитина».
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ються у багатьох міжнародних протизаплідних програмах із соціального
маркетингу. Організація Міжнародні послуги населеннюa здійснює програми з охорони здоров’я у понад 60-ти країнах, що розвиваються. Одна з
них, а саме Індія, має у своєму портфелі наступні бренди: 32
Rishta, жіночі презервативи, від 2005 року;
ACT 1, пакет STIb, від 2004 року;
Preventol, екстрена контрацепція, від 2004 року;
Key Clinic Network з лікарями, які надають поліпшені STI-послуги,
від 2004 року;
Safewat, система постачання безпечної води, від 2002 року;
Vitalet-Preg, залізо-фолієва кислота, від 2002 року;
New Born, чисті набори для пологів, від 2002 року;
Saadhan, волонтерські центри консультування та тестування на
СНІД, від 2002 року;
Depo-Provera, ін’єкційні контрацептиви, від 2001 року;
KamaSutra, презервативи, від 2001 року;
Neotral Orange, розчин для пероральної регідрації, від 1998 року;
Masti, презервативи, від 1998 року;
Mala-D, оральні контрацептиви, від 1997 року;
Neotral, розчин для пероральної регідрації, від 1995 року;
Pearl, оральні контрацептиви, від 1991 року;
Deluxe Nirodh, презервативи, від 1988 року.
Деякі бренди неприбуткових організацій є брендами послуг, такі як консультування та тестування на ВІЛ волонтереми. У Сполучених Штатах
бренди використовуються з метою ідентифікувати та розрізняти навчальні
програми, консультаційні центри та релігійні установи. Справді, так звані
мега-церкви, як церква громади Willow Creek (без певної конфесійної приналежності) були звинувачені у використанні надмірної кількості маркетингових заходів та пропозиції «релігії життя». Церква Willow Creek пропонує
програми-бренди, на кшталт програми «АВТО» (яка надає відремонтовані
автомобілі людям, які не мають транспортних засобів), програми «Орлине
Гніздо» (для дітей з особливими потребами) і програми «Зцілення Серця»
(для жінок, які постраждали від сексуальних домагань чи ґвалтування).33
Приклади програм з розвиненими брендами, які розроблені з метою впливати на поведінку, також рясніють. Ми вже зазначили кампанію «краще
знати істину»® Американського фонду спадщини, який протягом останніх
шістьох роківc спричинив значний вплив на підлітків, що палять.34 Серед
a Міжнародні послуги населенню (Population Services International) – глобальна неприбуткова організація,
що впроваджує програми з охорони здоров’я для найбільш вразливих верств населення, сприяючи досягненню здорового способу життя. Заснована у 1970 році, головна штаб квартира знаходиться у Вашингтоні
(округ Колумбія), європейський офіс – в Амстердамі (Нідерланди). Персонал налічує близько 8400 співробітників.
b ACT 1 – індивідуальний пакет, для лікування виділень із сечівника та хворобливого набряку мошонки,
призначений для чоловіків та їх партнерів. Затверджений ВООЗ.
c У даному випадку – у період до 2005 року.
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інших кампаній з брендами варто відзначити програму Click It or Ticketa, яка
здійснюється на державному рівні. Ротшильд та інші особи досягли успіху
у втіленні програми у штаті Вісконсин щодо запобігання водінню у нетверезому стані, яка має назву Road Crewb.35
Програми протидії ВІЛ/СНІД іноді також стають брендами. Програму у
Південній Африці під назвою loveLifec описують наступним чином:
Неприбуткова організація розпоряджається щорічним бюджетом у
розмірі близько 200 млн. рандів ($26,6 млн.) і має у засновниках Фонд
родини Кайзерd, Фонд Біла та Мелінди Гейтс, Фонд Нельсона Манделиe, уряд Південної Африки та Світовий фонд боротьби з ВІЛ/СНІД,
туберкульозом та малярієюf, а також цілу низку корпоративних партнерів. Заснована у 1999 році, програма «loveLife» розпочала свою діяльність як освітня програма, але зараз її сприймають як бренд, і вона
застосовує брендингові методи та прийоми для боротьби з ВІЛ/СНІД.36
Багато інших значних прикладів щодо кампаній з брендингу можна
знайти на різних насичених інформацією веб-сайтах, включаючи наступні:
s

Наукова група з інтерактивної комунікації та здоров’яg
www.health.gov/scipich

a Click It or Ticket («Натисни на неї, або квитанція» [тобто квитанція на сплату штрафу]) – програма державної Національної адміністрації безпеки дорожнього руху. Спрямована на підвищення використання
пасів безпеки, насамперед молодими водіями. Реалізується у США із середини 1980-х років.
b Road Crew («Дорожній екіпаж») – програма Бюро з безпеки на транспорті Департаменту транспорту
штату Вісконсін, у партнерстві з громадськими організаціями, навчальними закладами та бізнесом. Започаткована у 2001 році у 6 округах штату. Суть програми – створення системи розвезення по домівках
місцевих мешканців, які вжили алкогольні напої, аби вони самі не сідали за кермо. Витрати на програму
виявилися у 37 разів меншими за економію від зниження аварійності на дорогах.
c loveLife («Любити життя») – неприбуткова організація у Південній Африці. Заснована у 1999 році, штабквартира у Йоганнесбурзі (Південна Африка). Місія – профілактика СНІД і комплексний розвиток молоді
віком 12-19 років. Має відділення у всіх провінціях, широко залучає волонтерів.
d Фонд родини Кайзер (Kaiser Family Foundation, повна назва: Henry J. Kaiser Family Foundation – KFF) –
американський неприбутковий приватний фонд. Місія – сприяння у вирішенні головних мудичних проблем, які стоять перед нацією, а також просування ролі США у світовій політиці охорони здоров’я. Заснований у 1948 році підприємцем Генрі Дж. Кайзером (роки життя: 1882-1967), власником конгломерату
Kaiser Industries, відомим як «батько сучасного американського суднобудування». З 1985 року Фонд відділений від родинного бізнесу. Обсяг щорічних пожертв – до $400 млн.
e Фонд Нельсона Мандели (Nelson Mandela Foundation) – неприбуткова організація, заснована Нельсоном
Манделою (лідер руху проти апартеїду, перший чорношкірий президент Південної Африки у 1994-1999
роках). Фонд заснований у 1999 році; місія – сприяння досягненню більш справедливого суспільства. У
2011 році перейменований на Центр пам’яті Нельсона Мандели.
f Global Fund for HIV/AIDS, TB and Malaria (Світовий фонд боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією) – міжнародна фінансова організація, яка на основі державно-приватного партнерства залучає
кошти з метою подолання ВІЛ/СНІД, туберкульозу та малярії. Заснована у 2002 році, секретаріат знаходиться у Женеві (Швейцарія). Головні донори – США, Канада, країни ЄС. За реалізацію програм відповідають національні координаційні комітети, куди входять представники громадських організацій,
держави, церкви та бізнесу. 95% пожертв – державні. За період з 2002 до 2015 років оголошені пожертви
від держав-донорів - $28,3 млрд., реально сплачені станом на 2012 рік - $17,2 млрд.
g Наукова група з інтерактивного спілкування та здоров’я (Science Panel on Interactive Communication and
Health – SciPICH) – незалежний орган, покликаний Міністерством охорони здоров’я та соціальних служб
США; діяв у 1996-1999 роках. Підсумковий звіт: Wired for Health and Well-Being: The Emergence of Interactive
Health Communication (Провідне для здоров’я та благополуччя: поява інтерактивних комунікацій охорони
здоров’я).
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Американська комунікативна асоціаціяa (Посилання на велику
кількість комунікаційних сайтів):
www.uark.edu/aca/acastudiescenter.html
Університет штату Айоваb, департамент дослідження комунікацій
(Посилання на комунікаційні ресурси):
www.uiowa.edu/commstud/resources/
Університет Пердьюc (Комунікаційні програми з охорони здоров’я):
www.sla.purdue.edu/healthcomm/Research.html
Центри з контролю та профілактики захворювань (Інформація
щодо ризиків):
www.atsdr.cdc.gov/HEC/primer.html
Центри з контролю та профілактики захворювань (Комунікації у
сфері охорони здоров’я):
www.cdc.gov/od/oc/hcomm
Національний інститут раку (Дослідницькі комунікації):
www.dccps.nci.nih.gov/communicationscenters
Національна молодіжна антинаркотична кампаніяd:
www.mediacampaign.org
Канадський сайт соціального маркетингу з охорони здоров’я:
www.hc-sc.gc.ca/hppb/socialmarketing/
Центр соціального маркетингу, Університет Огайоe:
oak.cats.ohiou.edu/cml30791/social/social.htm
Інструменти Змінf:
www.toolsofchange.org

a Американська комунікативна асоціація (American Communication Association, ACA) – неприбуткова організація, створена у 1993 році. Місія: сприяння використанню новітніх комунікаційних технологій з
метою навчання, досліджень та критики. Членство відкрите, членські внески відсутні, але вітаються пожертви. В числі партнерів: Американська асоціація мови та слуху, Національна асоціація театральних шкіл,
Національна асоціація музичних шкіл та інші.
b Університет штату Айова (University of Iowa) – державний заклад, заснований у 1858 році. Знаходиться у
Еймсі (штат Айова). Визнаний лідер з підготовки фахівців для сільського господарства, ветеринарії, домашнього господарства. Станом на 2011 рік – близько 30 тис. студентів та аспірантів. Цільовий фонд –
$612 млн., територія кампусу – 8 кв. км.
c Університет Пердью (Purdue University) – університет у Вест-Лафайет (штат Індіана). Заснований у 1869
році. Названий на честь мецената Джона Пердью. Підготовка фахівців за близько 210 програмами, у тому
числі у сфері авіації та космонавтики (відомий як «колиска» американських космонавтів). Станом на 2010
рік – понад 39,7 тис. студентів та аспірантів, 6,6 тис. викладачів. Цільовий фонд - $2,0 млрд. Територія
університету – понад 71 кв. км.
d Національна молодіжна антинаркотична кампанія (National Youth anti-drug campaign) – програма Уряду
США, що має на меті вплинути на ставлення громадськості та ЗМІ до проблеми наркоманії, а також сприяти
скороченню та запобіганню наркоманії серед молоді США. Здійснюється Управлінням національної політики
контролю за наркотиками, у партнерстві з іншими урядовими та громадськими організаціями.
e Університет Огайо (Ohio University) – державний дослідницький університет, заснований у 1804 році.
Знаходиться в Афінах (штат Огайо). Станом на 2011 рік – навчається понад 21 тис. студентів та аспірантів.
Цільовий фонд - $336 млн. Площа кампусу – 7,5 кв. км.
f Інструменти Змін (Tools of Change TOC Ltd) – консалтингова компанія, що пропонує комплексні рішення
з метою досягнення справедливого і сталого розвитку. Співпрацює з широким колом міжнародних організацій, урядових установ та громадських організацій. Штаб-квартира у Лондоні (Великобританія).
g Weinreich Communications – американська консалтингова компанія, що спеціалізується у сфері соціального маркетингу, насамперед з метою охорони здоров’я та соціальної політики. Штаб-квартира у Вест
Хіллс (штат Каліфорнія). Засновник і керівник – Недра Клайн Вайнрайх.
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Ресурси, розроблені Weinreich Communicationsg, Каліфорнія:
members.aol.com/weinreich/index.html
Комунікаційні ініціативи (Іспанською мовою):
www.commintit.com/la/
Дія Проекту СНІД для Центральної Америки:
www.pasc.org
Центри з контролю та профілактики захворювань, іспаномовний
веб-сайт:
www.cdc.gov/spanish/
Національна стратегія соціального маркетингу (Великобританія):
www.nsms.org.uk/public/default.aspx

Висновки
Брендинг – це поняття, запозичене від приватного сектору, яке може застосовуватися до організації, кампанії, країни, особи чи політичного кандидата. Бренд може відображати унікальний соціальний внесок, являти собою
обіцянку цільовим аудиторіям та зацікавленим сторонам, а також відображати місію та цінності організації. Кроки щодо створення бренду включають
розуміння цільової аудиторії та її бачення вас стосовно ваших конкурентів.
Потім необхідно ретельно обрати назву бренду, логотип, представника, обіцянку бренду, символи, гасло та «вигляд» бренду. Підтримка персоналу є
вирішальною, оскільки він повинен «оживляти бренд». Запуск чи репозиціонування бренду вимагає і надалі ретельного моніторингу.
Бренд з високою цінністю може допомогти залучити як багатьох корпоративних партнерів, так і істотні платежі від них за цю перевагу. Він також
є важливим для мотивації персоналу, волонтерів та донорів. Захист бренду
також дуже важливий і вимагає постійної пильності.
Запитання
1. Оберіть для прикладу бренд неприбуткової організації, який Ви
знаєте, але щоб він мав чітких конкурентів на рівні бренду чи на рівні залучення коштів. Які фактори ви б використали для визначення цінності
бренду?
2. Припустимо, що Ви зробили дослідження сприйняття бренду для
Вашої організації як основного бренду. Проте Ваші волонтери та Ваші донори дуже по-різному сприймають цей бренд. Що Ви зробите у даній ситуації? Якщо Ви кажете «нічого», тоді обґрунтуйте таку реакцію.
3. Оберіть головний бренд – або кампанію, або організацію. Запропонуйте трьох можливих представників бренду та вкажіть, як би Ви оцінили їх.
4. Припустимо, що Вашій організації було дуже незручно від повідомлення у новинах щодо неетичної поведінки головного фінансового директора
організації. Ви – бренд-менеджер, який уповноважений охороняти та просувати Ваш бренд. Які кроки ви будете здійснювати?
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5. Управління Національної політики з контролю за обігом наркотиків змінює напрям діяльності з брендингу для своєї антинаркотичної кампанії. Чи це вдала ідея?
6. Оберіть для прикладу певного політика чи країну, які успішно просувають себе як бренд. Поясніть, чому Ви так вирішили.
Джерела та примітки:
James Twitchell, Branded Nation (New York: Simon & Schuster, 2004).
Naomi Klein, No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies (New York: St.
Martin’s/Picador, 1999).
3.
Timothy Burke, Lifebouy Men, Lux Women (Durham, NC: Duke University Press. 1996).
4.
George Ritzer, The McDonaldization of Society (Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, 2004).
5.
Twitchell, Branded Nation, p. 299.
6.
Див. вказане питання: Journal of Political Marketing (www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J199 ). Також: “Editorial: Dems now
Must Manage Brand,” Advertising Age, November 13, 2006, p.18.
7.
Nigel J. Morgan and Annette Pritchard, “Destination Branding and the
Role of Stakeholders: The Case of New Zealand,” Journal of Vacation Marketing, Vol. 9, No. 3 (2003), pp.285-299.
8.
Michael Solomon and Liz Harris-Tuck, Brand You (Upper Saddle River,
NJ: Pearson Education Inc., 2005).
9.
Tom Peters. “The Brand Called You,” FastCompany, Issue 10 (August
1997), p. 83.
10. Tom Pope, “Make-A-Wish Redesign ”, The NonProfit Times, July
15.2000, pp. 4-6; Tom Pope, “Repositioning Goodwill through TV Ads,”
The NonProftt Times, March 15,1999, pp. 1,4.
11.
Vikki Spruill. “Build Brand Identity for Causes, Not Groups,” The Chronicle of Philanthropy, June 14, 2001, pp. 45-46.
12.
Susan Kirby, Melissa Kraus Taylor, Vicki S. Freimuth, and Claudia Fishman Parvanta, “Identity Building and Branding at CDC: A Case Study,”
Social Marketing Quarterly, Vol. VII, No. 2 (June 2001), pp. 16-35.
13.
Jamie Smith, “Put Out the Word: University Sets Branding Example,”
Marketing News, May 7, 2001, pp. 6-8.
14.
Ira Teinowitz, “Affairs of State: Looking for Love through Branding,”
Advertising Age, April 9, 2001, p. 8.
15.
Деякі з цих матеріалів у даному розділі є похідними від виступів
Курта Ашерманна, на той час представника організації Boys & Girls
Clubs of America, та Синтії Карренс з Американського онкологічного
товариства.
16. Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, 2nd ed. (Upper Saddle
River, NJ: Prentice-Hall, 2003); David A. Aaker, Building Strong Brands
(New York: The Free Press, 1996).
17.
Holly Hall, “What’s in a Charity’s Name? The Chronicle of Philanthropy,
1.
2.

246

Частина ІІ
Розділ 7

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
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August 5, 2004, pp. 31-32.
Там же.
John A. Quelch and Nathalie Laidler-Kylander, The New Global Brands:
Managing Non-Government Organizations in the 21st Century (Mason,
OH: South-Western, 2006), p.9.
Adrian Sargeant and John B. Ford, “The Power of Brands,” Stanford Social Innovation Review, Winter 2007, pp. 41-47.
Див. також: Philip Kotler and Nancy Lee, Marketing in the Public Sector:
A Roadmap for Improved Performance (Upper Saddle River. NJ: PrenticeHall, Inc. 2007).
Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, 2nd ed. (Upper Saddle
River, NJ: Prentice-Hall, 2003).
Deborah L. Vence, “The Art of the Craft,” Marketing News, November 15,
2005, pp.10-11.
Twitchell, Branded Nation, p. 7.
Bill Novelli (with Boe Workman), 50+: Igniting a Revolution to Reinvent
America (New York: St. Martin’s Press, 2006).
Sharon Shinn, “Attention Grabbers.” BizNet, March/April 2006, pp. 2229.
Harry Jaffe, “What Do You Call a Star Who Stays at Home?” Washingtonian, November 2006, p. 16.
Michelle Woo, “Breast Cancer Fight Sees Pink,” The Arizona Republic, October 1, 2005.
Paula Andruss, ‘“Think Pink’ Awareness Much Higher than Threat,”
Marketing News, February 15, 2006; Jesse Hempel, “Selling a Cause? Better Make It Pop,” Business Week, February 13, 2006.
Shamus Toomey and Rummana Hussain, “Oprah, Bono Spree to Support
‘Red’ HIV Cause,” Chicago Sun Times, October 13, 2006.
“The Bandwagon,” People, July 4,2005, p. 100.
www.psi.org/where_we_work/india.html (витягнуто 11 жовтня 2006
року).
www.willowcreek.org/welcome.asp (витягнуто 11 жовтня 2006 року).
M. C. Farrelly, K. C. Davis, M. L. Haviland, et al., “Evidence of a Dose—
Response Relationship Between ‘truth’ Antismoking Ads and Youth
Smoking Prevalence,” American Journal of Public Health, Vol. 95 (2005),
pp. 425-431.
M. L. Rothschild, B. Mastin, and T. W. Miller. “Reducing Alcohol Related
Crashes Through the Use of Social Marketing,” Accident Analysis and Prevention, Vol. 38, No. 6 (November 2006), pp. 1218-1230.
Ron Irwin, “LoveLife: Ground Breaking,” BrandChannel.com, September
8,
2003.
(витягнуто
з:
www.brandchannel.com/features_
profile.asp?pr_id=143 11 жовтня, 2006 року).

247

ЧАСТИНА

ІII

РОЗРОБКА
МАРКЕТИНГ
МІКСУ

РОЗДІЛ 8
Пропозиції цінності: управління пропозиціями
організації
РОЗДІЛ 9
Розробка та запуск нових пропозицій
РОЗДІЛ 10
Управління сприйманими витратами
РОЗДІЛ 11
Маркетингове сприяння поведінці
РОЗДІЛ 12
Формулювання комунікаційних стратегій
РОЗДІЛ 13
Менеджмент комунікацій: реклама та
персональне переконування
РОЗДІЛ 14
Менеджмент публічними ЗМІ та представлення
суспільних інтересів

Розділ

8

ПРОПОЗИЦІЇ ЦІННОСТІ:
УПРАВЛІННЯ
ПРОПОЗИЦІЯМИ
ОРГАНІЗАЦІЇ

ТАКСІ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
Літнім людям нерідко потрібна допомога з перевезенням. Вони часто
мають поганий зір, погану реакцію або ж елементарні проблеми з рухливістю. Проте, як усі ми, вони мають ходити у магазин, стригтися у перукарні і, можливо, іноді піти повечеряти. А також, звичайно, їм часто
потрібно відвідувати лікаря. У великих містах та малих містечках однаково мобільність літніх людей є важливою проблемою громади.
Традиційно, з метою забезпечити поїздки літнім людям залучають волонтерів, але ж волонтери мають своє власне життя і свій власний розклад. Волонтери можуть знаходити час, коли їх потрібують, але ж літні
люди можуть виявити, що вони повинні пристосовувати своє життя і
транспортні потреби, тільки таким чином вони можуть просити підвезти
їх, коли вони потребують того або бажають. Частиною проблеми є також
те, що кількість добровольців може збільшуватися та зменшуватися,
особливо недостатньо волонтерів у святкові періоди. На випадок кризи
літня людина іноді може покладатися на родину, але усе частіше родина
знаходиться в іншому місті чи штаті, або навіть на іншому континенті.
Те, за чим літні люди дійсно нудьгують, так це за часом, коли у них був
власний транспорт, й вони могли поїхати коли бажають і куди бажають.
Що було дійсно необхідно, так це створити систему, якомога більш наближену до індивідуального перевезення. Кетрін Фройнд заснувала Незалежні транспортні мережі у Портленді, штат Орегон (ITNAmerica)a,
основною метою якої є забезпечити «гідний транспорт для літніх людей».
Вона розробила модель, яка об’єднала концепцію приватного сектору стосовно обслуговування членів (згадується абонемент у спортзал) та благодійність. На своєму сайті (www.itnamerica.org) вона говорить: «Літні
a Незалежні транспортні мережі (Independent Transportation Network, ITNAmerica) – неприбуткова організація.
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люди, які вступають у своїй громаді до ITN®, стало платять членські
внески неприбутковій організації, якій довірена їх незалежність та мобільність. Коли вони піднімають телефонну слухавку з метою спланувати
поїздку, вони не просять послугу – вони бронюють для себе транспортні
послуги».
Особи, які є членами організації, можуть замовити поїздку у будьякий час, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Поїздки можуть бути
будь-якого виду, включаючи фривольні або ж «просто вийти з квартири
погуляти». Єдине обмеження полягає в зоні покриття. Пасажири їздять
у приватних автомобілях з оплачуваним водієм або волонтером. Поїздки
оплачуються з особистого рахунку водія, або ж частково торговцями, які
з радістю залучають споживачів до своїх крамниць. Рахунок може бути
створений реципієнтами літнього віку (скажімо, з доходу від продажу
свого автомобіля) або ж групою парафіян, близькими членами родини чи
просто добрими самаритянами. Члени можуть отримати поїздки у кредит
від волонтерської служби ITN. Хоча кожна поїздка впливає на ціну, є грошові стимули для попереднього планування та до поїздок на пайових засадах.
За 11 років діяльності у Портленді, ITNPortland зросла до рівня, який
на даний час забезпечує 16 000 поїздок на рік для 1000 членів організації.
Джерело: Nicole Wallace, “In Exploring New Revenue Opportunities,
Charity Leaders Say to Learn from the Past,” The Chronicle of Philanthropy,
March 23, 2006, p. 33.
Найважливішим елементом маркетингового міксу організації є її пропозиція. Кінцева мета маркетингу не відрізняється від приватного сектора. Він використовується з метою впливу на поведінку цільової
аудиторії, пропонуючи привабливі пропозиції цінності – це комбінація
багатьох бажаних переваг з мінімальними витратами в обмін на бажану
поведінку.1 Проте, на відміну від приватного сектора, неприбуткова організація просуває такі обміни значною мірою в інтересах цільової аудиторії та/або суспільства в цілому, і лише потім – для задоволення власних
потреб організації з метою виживання і зростання. Неприбуткові організації не мають привілейованих акціонерів.
Більшість організацій, комерційних та неприбуткових, не можуть виживати тривалий час, якщо вони не пропонують чогось істотно привабливого, або ж, як заклинає нинішній приватний сектор, «забезпечують
виняткову цінність». Крім того, вони не можуть зростати, якщо не здатні
істотним чином відрізнити свої пропозиції від конкурентів, навіть якщо
“конкуренція” є бездіяльною або ж спрямована на збереження статус-кво.
Навіть найбільш креативна та хвилююча реклама не зможе продавати
принципово слабкі пропозиції поведінки. Останню маркетингову істину
засвоїли на гіркому досвіді такі різні маркетологи, як фахівці компаній
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Coca-Cola (пропозиція «New Coke»a), IBM (персональний комп’ютер PCjrb) та
Federal Expressc («Zap Electronic Mail»d).

УНІКАЛЬНІ ВИКЛИКИ
Маркетологи неприбуткових організацій мають справу з особливо важкими викликами, коли готують пропозиції для кампаній, що звертаються
до проблематичної поведінки.
1. Вони часто зіштовхуються з надмірними очікуваннями. На комерційних ринках на маркетологів часто покладається відповідальність за
підвищення ринкової частки на декілька відсоткових пунктів або запуск
нового продукту чи бренду, що дозволяє отримати розумний прибуток від
інвестиції. У маркетинговій кампанії неприбуткової організації викликом може бути повне викорінення проблеми або ж загальне сприйняття
певної бажаної поведінки. Маркетологи неприбуткової організації повинні проводити принаймні частину свого часу, займаючись зниженням
очікувань ключової зацікавленої громадськості.
2. Їх часто просять вплинути на неіснуючий попит. Багато відносин і
поведінок, на які маркетологи неприбуткових організацій намагаються
впливати, можуть бути цілком новими для їх цільової аудиторії. Родини,
які вважають, що діти з’являються «природним чином» або ж як «частина Божого плану», повинні засвоїти, що діти не є неминучими. Особи з
надмірною вагою, які думають, що вона у них абсолютно генетична,
мають усвідомити, що це не так. Переміщення цільової аудиторії від стадії Попередніх роздумів до стадії Споглядання мусить мати місце задовго
до того, як буде здійснена будь-яка зміна ринкової поведінки.
3. Їх часто просять вплинути на негативний попит. Іноді буває так, що
маркетологи неприбуткової організації повинні спробувати просувати поведінку, до якої цільова аудиторія має чітку неприязнь. Наприклад, водіння на швидкості не більше 55 миль на годину або ж із пристебнутим
a «New Coke» - напій компанії Соса-Сola, впроваджений у 1985 році з новою оригінальною формулою. До
1992 року позиціонувався як «новий смак Кока-коли». Споживачі зустріли цей напій негативно, зокрема
споживачі Півдня США (базовий регіон для компанії) розцінили це як зраду традицій. Пізніше напій
пройшов ребрендинг («Coca-Cola Classic»), що збільшило продажі, але супроводжувалося наріканнями,
що нова оригінальна формула напою – це лише маркетинговий прийом.
b PCjr – модель персональних комп’ютерів компанії IBM, її перша спроба вийти на ринок домашніх
комп’ютерів. Мали місце конструктивні недоліки, неповна сумісність з IBM PC, а також помилкова маркетингова політика. Модель була анонсована у листопаді 1983 році, а у березні 1985 року знята з виробництва. Журнал PC World вніс цю модель у свій список «25 найгірших технічних продуктів усіх часів».
c Federal Express («Федеральний Експрес», вживається скорочена назва – FedEx) – американська компанія,
що надає поштові, кур’єрські та інші послуги з логістики. Діє у всьому світі. Заснована у 1971 році; засновник та незмінний керівник – Фредерік Сміт. Штаб-квартира у Мемфісі (штат Теннессі). Володіє
одним з найбільших у світі флотом вантажних літаків (станом на 2009 рік – 670 машин різних класів). Виторг у 2011 році - $39,3 млрд.
d «Zap Electronic Mail» (Zapmail) – послуга з швидкісної передачі документів за допомогою факсу, запроваджена компанією FedEx у 1984 році, на початковому етапі широкого розповсюдження факсимільного
зв’язку в офісах та вдома. Мали місце технічні проблеми; невдовзі виявилося, що купувати власні факси
споживачам вигідніше, ніж користуватися послугою Zapmail. У 1986 році компанія відмовилася від надання цієї послуги, зазнавши на її впровадженні збитків у розмірі близько $200 млн.
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паском безпеки, обмежує більшість людей. Фізичні вправи не сприймаються позитивно тими, хто ніколи їх не робив. Особи, залежні від наркотиків чи алкоголю, часто бояться звільнитися від своїх звичок. Економія
води, вимикання термостата та розділення сміття з метою переробки є
«дорогою» поведінкою, яку більшість цільової аудиторії воліє уникати.
4. Часто вони мають неписьменну цільову аудиторію. Багато програм
маркетингових кампаній неприбуткових організацій мають місце у країнах, що розвиваються, та/або стосуються груп населення з обмеженими
навичками читання. Це обмежує види засобів масової інформації та повідомлень, що можуть бути використані і створює серйозні творчі виклики для маркетологів неприбуткових організацій. На деяких ринках
використовують героїв мультфільмів з метою досягнення впізнавання з
боку неписьменних аудиторій. Особливі проблеми виникають й тоді, коли
має бути передана комплексна інформація, як у випадку із ВІЛ/СНІД.
5. Вони часто звертаються до дуже чутливих питань. Багато цільових
поведінок потребують не тільки високого залучення, але є незручними.
Прохання до матері-селянки регулярно зважувати її дитину та визнати
те, що її родина має мало їжі, містить значно більше особистого, аніж
вмовлятити когось купити авто Toyota чи нові меблі. Одним з наслідків
цієї чутливості є те, що маркетологам неприбуткових організацій часто
дуже важко проводити дослідження цільової аудиторії, оскільки стрес є
істотним у їх підході.2
6. Поведінки, на які впливають, часто мають невидимі переваги. Як
правило, вигоди є очевидними, коли хтось отримує кімнату у Hilton Hotela або ж новий апарат Xeroxb. Маркетологи неприбуткових організацій
часто мусять заохочувати поведінку, внаслідок якої нічого не відбувається. Імунізація має запобігти хворобі «у майбутньому». Людям з високим кров’яним тиском говорять, що він знизиться, тільки якщо вони
прийматимуть належні пігулки. Матерям кажуть, що розчин для пероральної регідратації дозволить запобігти зневодненню, але цей взаємозв’язок багато хто не розуміє. Оскільки немає відкритих даних
(наприклад, поки хтось не виміряє кров’яний тиск) стосовно того, чи мав
місце будь-який результат від рекомендованої поведінки, тож цільовій
аудиторії важко дізнатися, чи поведінка спрацювала. Часто члени цільової аудиторії згодні в тому, що поведінка складається з болісних відчуттів, причому той же результат мав би місце, якщо вони не прийняли
рекомендований напрямок дій.

aHilton Hotel (Готель Хілтон, Hilton Hotels & Resorts) – транснаціональна мережа готелів, що належить
американській компанії Hilton Worldwide. Заснована у 1919 році Конрадом Хілтоном (роки життя: 18871979), штаб-квартира у Сірко (штат Техас). Станом на 2011 рік бренд Hilton Hotels & Resorts об’єднував
понад 540 готелів та курортів у 78 країнах світу. Оборот компанії – $8,2 млрд., чисельність постійного персоналу – близько 135 тис. осіб.
b Xerox (Ксерокс) – копіювальний апарат електрографічного типу з порошковим барвником, виробництва
американської компанії Xerox Corporation (заснована у 1906 році, штаб-квартира у місті Норуолк, штат
Конектікут; виторг у 2011 році – $22,6 млрд.). Ксерокс – узагальнююча назва усіх копіювальних апаратів.
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7. Поведінка, на яку впливають, часто несе користь насамперед для
третьої сторони. Деякі поведінки, які просуваються маркетологами неприбуткових організацій, містять вигоду для третьої сторони, таких як
нужденні люди або суспільство в цілому, проте не для особи, яка здійснює
поведінку. Іноді при цьому співіснують переваги для інших та особисті
витрати. Так було б у випадку, наприклад, із енергозбереженням та підпорядкування правилам щодо обмеження швидкості. У таких випадках
більшість людей розглядають зменшення обсягів використання чи перекриття тепла як особисті незручності, але багато хто робить це, оскільки
вони відчувають, що це в інтересах суспільства. Завдання маркетологів
полягає в тому, аби створити особисту вигоду з метою зробити дію більш
ймовірною. Це, звичайно, виклик для залучення волонтерів та благодійних прохачів.
8. Поведінки часто створюються цільовою аудиторією та нерідко вимагають самовинагороди. Маркетологи з приватного сектору можуть
керувати якістю своїх пропозицій та змінювати пакети вигод, які вони
надають. Проте, у маркетингових кампаніях неприбуткових організацій
менеджери часто мусять намагатися заохочувати поведінку, на кшталт
дієти або виконання фізичних вправ, де цільова аудиторія обирає поведінку. Потім, у випадку дії на зразок фізичних вправ, член цільової аудиторії має забезпечити собі свою власну (ментальну) винагороду,
здійснюючи іноді напружені зусилля.
9. Поведінка часто пов’язана з нематеріальними активами, які важко
зобразити. Оскільки наслідки зміни соціальної поведінки часто невидимі, довготермінові, самостійно відтворюються та/або застосовуються
тільки до інших осіб, тож їх набагато важче зобразити у рекламних повідомленнях. Маркетологи мусять дуже творчо розробляти рекламу, зазначаючи при цьому переваги для родини, щось на зразок моніторингу
розвитку. Оскільки символи у комунікаціях стали дуже важливими для
успіху, часто є ризик надіслати невірний сигнал, наприклад, коли у країнах, що розвиваються, сільські цільові аудиторії відвертаються від акцій,
що видаються занадто «західними».
10. Вплив може зайняти дуже тривалий час. Оскільки багато які із запропонованих поведінкових змін вимагають високої участі та/або тягнуть за
собою зміну попиту з негативного на позитивний, тому процес досягнення
змін у поведінці може зайняти дуже тривалий час. Це буде, оскільки: а)
часто основна інформація має бути передана у дуже великій кількості; б)
повинні бути змінені основні цінності; в) дуже багато зовнішніх лідерів
громадської думки та/або підтримуючих установ повинні бути залучені.
Наприклад, для забезпечення широкого використання пероральної регідратації у країнах, що розвиваються, цільові аудиторії повинні знати, що
обезводнення само по собі становить загрозу для життя; що певні «сучасні» засоби кращі, ніж деякі народні засоби, тож їм можна довіряти; і
що впаковані, фірмові продукти є безпечними та надійними. Водночас лікарі, фармацевти й працівники системи охорони здоров’я мають бути
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обізнані стосовно проблеми, як також мають надавати/продавати запаси
продукту з метою розповсюдження. Маркетологи, які звикли до короткострокових завдань від цільової аудиторії на ринках впакованих товарів,
можуть виявити велике розчарування цими ускладненнями та тривалістю заглиблення у маркетингових кампаніях неприбуткової організації.
11. Кампанії часто мають справу з інтенсивним громадським контролем. Позаяк громадські організації мають публічне фінансування завдяки державним контрактам, підтримки фондів, приватним пожертвам
та зусиллям волонтерів, тому громадськість відчуває, що має право на
прозорість стосовно того, що робить неприбуткова організація. Цей контроль може здійснювати уряд, джерело фінансування та/або суспільство
в цілому в особі преси чи академічних дослідників/критиків. Цей контроль, поряд з іншими наслідками, містить ризик ускладнення маркетингових кампаній неприбуткової організації, а також збільшує
важливість «політики» і «зв’язків з громадськістю» у міксі маркетингової кампанії неприбуткової організації.
12. Вплив на соціальну поведінку часто дуже важно виміряти. Якщо хтось
перебуває під впливом анти тютюнової кампанії, йому не може бути очевидним, чи пущені в хід повідомлення надійшли від Американського онкологічного товариства, від Американської легеневої асоціації, від
Американського фонду спадщини або ж від ініціаторів виробів NicoDerma.

ПРОПОЗИЦІЯ ЦІННОСТІ
Оскільки неприбуткові організації залучені до широкого діапазону поведінкових проблем, необхідним є широке визначення пропозиції. Ключ до нашого визначення сягає своїм корінням у наше уявлення щодо природи
процесу впливу. Як зазначалося у Розділі 4, ми вважаємо, що велика частина
поведінки, на яку маркетологи неприбуткової організації бажають впливати, здійснюється постільки, оскільки цільова аудиторія вважає (свідомо
чи несвідомо), що наслідки запропонованої дії або дій у загальному підсумку
будуть позитивними, а також будуть кращими за наслідки застосування
будь-якої іншої дії (або ж підтримання статус-кво без жодних дій). Це питання надання переконливих пропозицій цінності. Тому ми визначаємо маркетингову пропозицію наступним чином:
Маркетинговою пропозицією є пропозиція маркетолога зробити доступною для цільової аудиторії пропозицію цінності, що складається з бажа-

a NicoDerm – фірмовий засіб паліативної нікотинової терапії; застосовується з метою мінімізації небажаних наслідків для особи, яка полишає паління тютюну. Має вигляд пластиря, який наклеюється на руку.
Виробляється корпорацією Alza (створена у 1968 році, штаб-квартира знаходиться у Маунтін-В’ю, штат
Каліфорнія). В останні роки засіб здобув популярність, тож різні компанії освоїли виробництво та продаж
аналогічних за дією засобів.
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ного поєднання позитивних та негативних наслідків, якщо (і тільки
якщо) цільова аудиторія вчиняє бажані дії.
Існує два основних рівня, на яких маркетологи неприбуткових організацій прагнуть генерувати обміни. По-перше, є обміни з самою організацією
з боку низки ключових громадських груп – донорів, фондів, корпорацій та
волонтерів. На другому рівні знаходяться обміни, яких прагнуть різноманітні клієнти чи цільові аудиторії, що знаходяться у центрі уваги місії організації. Вони будуть включати обміни, що призводять до поведінок, таких
як припинення палити, вкладання дітей спати на спині, практикування безпечного сексу, відвідування концертів, обирання коледжу тощо.
Позитивні наслідки (або ж переваги) можуть випливати з придбання матеріального продукту чи набору продуктів від продавця, як у випадку презервативів, що продаються як частина програми з попередження СНІД, або
їжі чи подарунків, які продаються у музеї. Вони також можуть виникнути з
обміну за послугу від людини (соціальний працівник, вчитель) чи від місця
(музей, зоопарк). А також вигоди можуть виникнути внаслідок власних дій
цільової аудиторії, наприклад, коли хтось здійснює пожертву на користь неприбуткової організації, або ж корпорація буре участь у партнерських відносинах, обумовлених маркетингом.
Негативними наслідками є, звичайно ж, витрати, які цільова аудиторія
повинна оплатити. Ці витрати будуть обговорюватися у Розділі 10, і вони можуть містити грошові, психологічні та соціальні елементи.
Продукти, послуги, самоорганізація та рекомендовані поведінки дійсно
є альтернативними засобами постачання наслідків. Більше того, ми стверджуємо: по суті, оскільки цільові аудиторії шукають позитивних наслідків,
тож лише вони можуть оцінити механізм постачання з огляду на його здатність забезпечити ці наслідки за розумною для них ціною. У багатьох випадках конкретний член цільової аудиторії може мати багаторазові обміни з
неприбутковою організацією. Безхатченко у холодному кліматі, що прагне
здобути тепло вночі (наслідок), може: 1) на барахолці за декілька центів придбати виріб, скажімо Hibachia, і мати вночі тепло з відходів деревини; 2) придбати послугу, таку як ліжко у «місії порятунку» (за яке «оплатою» може
бути участь у щоденній релігійній службі); або ж 3) задовольнити її чи його
потреби, ночуючи у місцині, яка забезпечує більше притулку (наприклад, є
покинуті будинки чи трубопроводи для повітря) або ж більше звичайного
тепла (наприклад, над решіткою чи у підземній станції метро). Коли людина
стає на власні ноги, він чи вона може стати волонтером неприбуткової організації чи навіть подарувати декілька пенніb за отриману допомогу.
Дуже багато неприбуткових організацій одночасно беруть участь у наданні пропозицій у багатьох категоріях, як свідчать про це наступні приклади:
a

Hibachi (дослівно: «вогненна чаша» японською мовою) – японський традиційний пристрій для опалення.
Складається з переважно круглого, циліндричного контейнеру з відкритим верхом, виготовленого із жаротривких матеріалів, та використовується для спалення вугілля. У Північній Америці цим терміном також
називають невеликі кухонні плити, які опалюються вугіллям.
b Пенні (penny) – у США: розмовна назва монети номінальною вартістю 1 цент.
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У Таїланді організація Народонаселення та громадські асоціації розвиткуa продає презервативи, футболки та аспірин; орендує номери у готелях;
надає послуги щоденного догляду; впливає на законодавців з метою прийняття законів щодо створення нової форми неприбуткової (та не оподатковуваної) громадської організації.
Більшість концертних залів продають випічку та каву разом з квитками
на концерт, здають приміщення в оренду корпораціям для проведення
спеціальних заходів, спонсорують програми правильного розуміння музики для школярів, а також регулярно збирають пожертви від приватних
осіб та корпорацій.
AARP чинить вплив на Конгрес, продає туристичні екскурсії та поліси
убезпечення, і намагається змусити літніх людей робити більше фізичних
вправ.
Американська маркетингова асоціація продає публікації, пропонує членам різноманітні конференції, забезпечує можливість фахової «атестації», і прагне пожертв до свого фонду.

Різні виклики, з якими має справу менеджер з маркетингу, що планує
стратегію пропозиції, залежать від того, чи основна перевага постачається
організацією, продуктом, послугою або ж членом цільової аудиторії самому
собі – а також їх певною комбінацією. У попередньому розділі ми обговорювали проблеми брендингу на рівні організації та кампанії з впливу на поведінку. Як ми бачили, засади брендингу можна застосовувати кожного разу,
коли хтось бажає розвивати пам’ятні скорочення для певної пропозиції. У
цьому розділі ми розглянемо проблеми управління пропонованими товарами
та послугами, а також заохочення поведінки, де товари та послуги не беруть
участі. У всіх цих випадках проблемою є створення вражаючих пропозицій
цінності, які одержать дії, що їх бажають від цільової аудиторії (якими є законодавець, випускаючий директор новин, голова PTAb, безхатченко чи потенційна жертва онкологічного захворювання).

МАРКЕТИНГ ПРОДУКТУ
За іронією долі, маркетологи традиційно говорять про «4Ps»c під час обговорення комплексної стратегії впливу – тобто про Товар, Ціну, Місце та
a Народонаселення та громадські асоціації розвитку (Population and Community Development Associates,
PDA) – громадська організація, що має на меті сприяння урядові Королівства Таїланд у сфері планування
родини. Заснована у 1974 році.
b PTA (parent-teacher association, асоціація батьків та вчителів) – організація, форма шкільного самоврядування як у державних, так і приватних школах. Місія – залучати батьків до участі у справах школи,
сприяння її діяльності. Діють у США, Великій Британії, Японії та багатьох інших країнах світу. У США
національна Асоціація батьків та вчителів (National PTA) була заснована у 1897 році (штаб-квартира в
Олександрії, штат Вірджинія). Наприкінці 1960-х років налічувала понад 12 млн. членів, станом на 2012
рік – близько 5,2 млн. членів (90% становлять матері учнів, 10% – батьки).
c "4Ps" – англійською мовою: Product, Price, Place, and Promotion. Формулу "4Ps" у 1960 році запропонував
американський маркетолог Едмунд Джером МакКарті (народився у 1928 році; професор Мічиганського
державного університету, викладав також в інших закладах; автор славетної книги «Basic Marketing. A
Managerial Approach», яка з 1960 року витримала 17 доопрацьованих перевидань). Вказана формула широко застосовується в усьому світі.

256

Частина ІІІ
Розділ 8

Розробка маркетинг міксу
Пропозиції цінності: управління пропозиціями організації

Просування. Вони часто доповнюються іншими фахівцями, які додають
Зв’язки з громадськістю та/або Політику як вирішальні частини стратегії
неприбуткової організації. Багато в чому традиційне «4Ps» не дуже добре
підходить для маркетингу неприбуткової організації. Як ми вже відзначали,
там часто немає ані продукту, ані доларової вартості, ані чіткої точки розповсюдження. Там зазвичай є просування і (знову ж, як ми це вже зазначали) занадто багато наївних маркетологів неприбуткових організацій
думають, що це все, що дійсно потрібно.
Першим «P» є Товар. Звичайно, як ми зазначали у попередньому розділі,
багато кампаній неприбуткових організацій включають товари, які займають центральне місце у їх стратегіях впливу на поведінку: презервативи у
кампаніях профілактики СНІД, розчини для пероральної регідратації з
метою запобігання смерті від діареї, а також сітки проти москітів, просочені
інсектицидами, аби запобігти малярії. Окрім того, багато неприбуткових організацій продають товари (і послуги) як фандрайзинг, що є побічною роботою стосовно їх основної справи. Футболки є загальним явищем у багатьох
програмах, а музеї та мистецькі галереї отримують значні надходження від
крамничок сувенірів.
Однак, існує небезпека надмірного підкреслення товарів та використання
мови «з маркетингу товару». Є три причини для цього. По-перше, маркетинг
товару зазвичай не займає центрального місця у місії більшості неприбуткових організацій. Організації у більшості неприбуткових сфер (освіта, охорона
здоров’я, політика, соціальне служіння, релігія та мистецтво) усі по суті є
закладами із забезпечення послуг чи самодопомоги. Хоча існують винятки,
як ми тільки що відзначили, для більшості маркетинг товару також є додатком до своєї основної місії (наприклад, ліки для лікарень, уніформа для Girl
Scouts) або частиною фандрайзингу (печиво для організації Girl Scouts, футболки, бавовняні спортивні светри та сумки від WAMUa).
По-друге, надмірна увага на товари як на речі, властивості яких повинні
просуватися («високоякісні інгредієнти», «перевірено експертами»), заохочує необачного маркетолога займатися маркетингом, орієнтованим на організацію, а не зорієнтованим на цільову аудиторія, за який підхід ми тут
виступаємо. Це спокусливе для будь-якого маркетолога бажання хвалитися
чудовими якостями свого товару (а також послуг) у його чи її власних виразах («Ми є величні»). Справа у тім, що принципово упускається: цільові аудиторії набувають товари заради того, що ці товари можуть для них
зробити – тобто, заради позитивної пропозиції цінності, яку вони забезпечують. Цільові аудиторії не прагнуть інгредієнтів найвищої якості; вони бажають певні речі, які будуть смачними або ж добре діятимуть,
справлятимуть враження на їхніх друзів або ж не повинні дуже часто замінюватися. Вони не прагнуть товару, перевіреного експертами, не тому, що
це засвідчує значимість товару, а тому, що надають перевагу наступному:
товар буде відповідати високим стандартам продуктивності цільової аудиторії, матиме низькі витрати на обслуговування чи діятиме тривалий час.
a

WAMU – популярна громадська радіостанція. Розташована у Вашингтоні (округ Колумбія), діє з 1961 року.

257

Частина ІІІ
Розділ 8

Розробка маркетинг міксу
Пропозиції цінності: управління пропозиціями організації

Останнім часом Варго і Лаш мають назву для цих проблем, пропонуючи
«нову домінуючу логіку маркетингу».3 Вони стверджують, що усе є наданням послуг – продукти насправді є лише«доставкою цінності» об’єктів, доки
цільова аудиторія є зацікавленою.4 Послуги включають людей, які постачають цінність. Товари – це речі, які постачають цінність.
Третьою підставою для мінімізації уваги на товарах є те, що ми прагнемо
підкреслити ту роль, яку цільова аудиторія відіграє у створенні успішних
обмінів. Це цільова аудиторія повинна думати щодо пропозиції та тлумачити
фізичні об’єкти, а також оцінювати комунікації маркетолога щодо потенційних витрат та вигод. Таким чином, це цільова аудиторія мусить конструювати пропозицію цінності у своїй голові, а потім вживати дії (або ж
продовжувати бездіяльність) з метою здійснення обмінів. У багатьох випадках, таких як припинення паління чи утримання від насильства у родині або
щодо дітей, цільовій аудиторії може бути дуже важко змусити себе діяти.
Насамкінець, у багатьох ситуаціях це члени цільової аудиторії після обміну
повинні надати вигоди для самих себе. Наприклад, подумки винагороджувати себе за вироблену звичку до фізичних тренувань або ж за надання анонімної пожертви на благодійність.
Результат маркетингових рішень неприбуткової організації включає визначення, які товари пропонувати (а також – як їх позиціонувати та за якою
ціною). Маркетологи можуть думати про товари як про окремі елементи, товарні лінії та товарні суміші. Задля ясності, ми вживаємо наступне визначення:
Товар складає все, що може бути запропоноване ринку у матеріальній
формі задля пропозиції цінності.
Рішення щодо окремих товарів
При розробці товару з метою пропозиції його ринку, розробник товару повинен розрізняти три рівні ознак товару: основний, матеріальний та підкріплений рівень.
Основний товар
Найбільш фундаментальним рівнем виступає основний товар, який відповідає на такі питання: які переваги дійсно шукають цільові аудиторії? які
потреби товар дійсно задовольняє? Книгарня Джоржтаунського університету постачає на ринок підручники, проте студенти прагнуть майбутніх високих заробітків та хороших оцінок. Організація Sierra Cluba продає
календарі, але ж покупці набувають певне знаряддя організації, естетичне
задоволення та відчуття допомоги «гідній справі». Робота маркетолога по-

a

Sierra Club (Клуб Гірський ланцюг) – неприбуткова організація, одна з найстаріших та найбільших екологічних організацій у США. Гасло: «Пізнати, користуватися та захищати планету». Заснована у 1892 році.
Штаб-квартира у Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Початково діяла переважно на Західному узбережжі,
з 1960-х років діяльність поширилася на всю територію США. Станом на 2012 рік організація налічувала
близько 1,4 млн. членів.
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лягає в тому, аби виявити основні потреби, які ховаються за кожним товаром, так щоб можна було описати переваги товару, а не лише його властивості. Основний товар розміщується у центрі всього товару, як це
проілюстровано на Рисунку 8-1.
Матеріальний товар
Основний продукт завжди є доступним для покупця у певній матеріальній формі. Матеріальний товар можна описати за п’ятьма характеристиками. По-перше, він має певні ознаки; наприклад, протималярійні сітки для
ліжок можуть бути надіслані у готовому стані, тобто оброблені інсектицидами, або ж у необробленому стані, із запасом інсектицидів. По-друге, він
має певний стиль; деякі футболки просто містять логотип чи гасло, натомість інші є дуже модними й підходять як святковий одяг. Матеріальний
товар також має певний рівень якості; це зроблено добре або погано. По-четверте, він має певне упакування. Товари для оральної регідратації надходять
у вигляді порошків або попередньо змішаної рідини. Їх контейнери можуть
бути барвистими чи характерними для певного виду. По-п’яте, матеріальний
товар може мати унікальне ім’я бренду.

Установка/
навчання

Підкріплена пропозиція
Матеріальна пропозиція

Упакування

Доставка
та
кредит

Ім’я
бренду

Основна
пропозиція
цінності

Якість

Основна пропозиція

Ознаки

Подальше
обслуговування
після
продажу

Стиль

Гарантія

Рисунок 8-1. Три рівні пропозиції
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Ознаки. Ознаки представляють собою індивідуальні компоненти матеріального продукту, які можна додавати або прибирати, не змінюючи стиль
продукту або його якість. Розглянемо на прикладі маркетолога музею, який
прагне розширити продажі календарів, призначених для міжнародних мандрівників.
Він чи вона можна запропонувати наступні ознаки з метою покращення:
1. Довідкові матеріали на зворотньому боці календаря (часовий пояс
США та інших країн, курс іноземної валюти, корисні веб-сайти).
2. Назви днів та місяців на декількох мовах.
3. Дати визначних іноземних свят.
Використання ознак має багато переваг. Ознаки є інструментом вирізнення продукту з-поміж конкурентів. Організація може намагатися досягти
конкретних сегментів ринку, обираючи ознаки, які будуть відповідати цим
сегментам. Вони мають перевагу у тому, що їх легко запровадити чи ліквідувати, а також ж вони можуть бути встановлені додатково за малі гроші.
Вони часто є цікавими та можуть залучити безкоштовну медіа рекламу, на
кшталт календарів, що приносять зиск завдяки розумно прихованим оголеним «моделям».
Стиль. Стиль означає, що продукту (чи послузі) надається розпізнавальний вигляд або «відчуття». Конкуренція серед товарів тривалого користування, таких як автомобілі, годинники та електронні прилади, є
конкуренцією стилю. Зовнішній вигляд товару може бути встановлений до
або після визначення цільового ринку. Товари для мусульманських країн
мають бути більш скромними та вишуканими, ніж подібні товари для ринків
Європи і Сполучених Штатів.
Якість. Якість є рівнем сприйняття виконання продукту. Товари, які зокрема мають сервісну складову, надзвичайно варіюються щодо якості залежно від того, хто надає сервісну складову та як сильно організація
контролює постачальника послуг. Музеї зазвичай мають вищий рівень
якості пропозиції, ніж заходи благодійних організацій, що містять більше
буденних речей, таких як футболки та дешеві прикраси. Основне питання –
як саме реакція споживачів на конкретному ринку залежить від рівня
якості.
Упакування. Гарне упакування може додати значну цінність багатьом
важливим товарам. Упакування може зробити продукт простішим у використанні, як у випадку із одноразовими пакетами з розчином пероральної
дегідратації, який містить потрібну кількість хімічних речовин для дітей,
котрі страждають від збезводнення. В цьому упаковуванні продукт може безпечно зберігатися, залишаючись свіжим тривалий час, як у випадку з багатьма видами продовольчої допомоги. Упакування може додати продукту
психологічної цінності, як у випадку із привабливою обгорткою лікарняних
препаратів, яка відрізняється від обгортки тих виробів, котрі є доступними
у державних лікарнях. У країнах, що розвиваються, багато жінок заплатять
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трохи більше за те, що упаковане зі смаком, та не ототожнюється з «лікарнями для нужденних людей».
Також виявляється, що упакування може впливати на важливі поведінкові результати. Професор Брайан Вонсінк з Корнельського університету
довів, що люди здебільшого з’їдають усе, що знаходиться в упакуванні, і це
може бути фактором проблеми ожиріння. Побічно цей висновок призвів до
того, що Nabiscoa та інші компанії запропонували закуски в упакуванні порціями по 100 калорій.5
Брендинг. Брендинг, як було зазначено у попередньому розділі, створює
користувачеві переваги, оскільки допомагає людині впізнати продукт, заздалегідь знати його якість тощо. Продавець може також виграти. Організація Сім’я майбутнього (FOF) змінила упакування її базового презерватива
на золотисто-білі кольори та маркувала свою нову пропозицію як «Золоті
вершини». Хоча продукт відчутно не змінився, якісний образ дозволив FOF
пожинати плоди, підвищивши ціну за одиницю товару на третину без втрат
у продажах. (Звичайно, вища ціна сама може додавати до «якості» образу).
Бренд сам по собі також може підвищувати цінність товару. Girl Scout Cookiesb можуть диктувати високі ціни завдяки своєму бренду.
Підкріплений продукт
Маркетолог може запропонувати цільовому ринку додаткові послуги чи
вигоди, які виходять за межі матеріального товару, тим самим здійснюючи
певне підкріплення продукту. Так неприбуткова організація, яка продає
вживане ділове убрання нужденним людям, які шукають роботу, також
може пропонувати відео з інструкцію щодо поводження на співбесіді та
пам’ятки стосовно етикету на робочому місці. Організації підкріплюють свої
матеріальні продукти з метою задоволення додаткових бажань цільової аудиторії, або ж з метою вирізнити свій продукт від продукту конкурентів, або
ж те й інше разом. Успіх часто залежить як від самого матеріального продукту, так тією ж або більшою мірою від підкріплених переваг. Залучення
директора з новин для запуску кліпу неприбуткової телевізійної програми
може включати доставку та повторне редагування змісту кліпу, щоб надати
можливість місцевому диктору вставити свої коментарі.
Рішення щодо асортименту продукції
Асортимент продукції організації може бути описаний у термінах його
довжини, ширини та глибини. Ця концепція може бути проілюстрована на
гіпотетичному прикладі. Рисунок 8-2 показує спрощений асортимент продукції музейного кафетерію. Ми бачимо, що асортимент товарів під кутом
a Nabisco (Набіско, від повної назви – National Biscuit Company) – американська компанія, виробник
печива та снеків. Заснована у 1898 році, штаб-квартира та виробничі потужності у Східному Ганновері
(штат Нью-Джерсі). Дочірня компанія корпорації Kraft Foods. Володіє найбільшою у світі пекарнею, де
працює понад 1500 осіб.
b Girls Scout Cookies (Печиво дівчат-скаутів) – печиво, яке продається членами організації «Дівчата-скаути
Америки», з метою фінансування заходів та розвитку своєї організації. Продаж практикується з 1917 року;
виготовляється до 27 видів печива. У 2007 році обсяг продажу перевищував 200 млн. коробок з печивом.

261

Частина ІІІ
Розділ 8

Розробка маркетинг міксу
Пропозиції цінності: управління пропозиціями організації

Рисунок 8-2. Довжина, ширина та глибина асортименту продуктів музейного кафетерію
Довжина асортименту продуктів
Десерти

Основні страви

Глибина
продуктової
лінійки

Страви з яєць (4)

Морозиво (18)

Мексиканські
страви (3)

Випічка (10)

Напої
Безалкогольні
напої (4)
Кава/чай (2)

Сандвічі (5)

Пиво (3)

Салати (6)

Вино (3)

зору довжини складається з трьох лінійок продуктів: основні страви, десерти
та напої. Кожна лінійка товарів має свою ширину. Зокрема, лінійка десертів
включає морозиво та випічку. Зрештою, кожне найменування продукції має
певну глибину: десерти включають 18 різних на смак видів морозива та 10
видів випічки.
Припустимо, що музейний кафетерій працює з прибутком і музей бажає
розширити продажі. Він може обрати одну з трьох альтернатив. Він може
збільшити свій асортимент шляхом додавання лінійки закусок або комбінованих сніданків. Або ж розширити одну чи декілька своїх продуктових лінійок, можливо за рахунок додавання італійських та французьких страв до
складу своєї основної лінійки, пропозиції фруктів чи сиру – до десертної лінійки, або ж мінеральної води чи фруктових соків – до своїх напоїв. Зрештою, він може поглибити будь-яке з його нинішніх 10 найменувань продукції
– наприклад, шляхом додавання 10-и іноземних пивних брендів, 3-х видів
імпортного вина, інших різновидів сандвічу, або ж 6-и нових смаків морозива. Музей мусить оцінити, який набір асортименту продукції найбільше
підвищить обсяг продажу, приватну фінансову підтримку чи прибуток, залежно від своєї мети.
Проте музей може забажати або потребувати скоротити асортимент продуктів з метою збереження грошей, вивільнення час та енергії управлінського персоналу, або ж задля кращого фокусування свого іміджу. Знову ж
таки, існує три альтернативи. Він може зробити деякі найменування продукту «дрібнішими». Значнішим кроком є скорочення одиниці продукції в
цілому. Більш радикальним заходом, звичайно, була б ліквідація всієї лінійки.
Розглядаючи асортимент продукції, ми маємо визнати, що продукти відрізняється за своїми ролями та внеском у доход підприємства. Деякі з них є
основними продуктами підприємства, що мають пряме відношення до неприбуткової місії, інші ж є його допоміжними продуктами чи засобами фан262
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драйзингу. Крім того, певні товари відіграють основну роль у залученні клієнтів. Вони називаються продуктами-лідерами або ж флагманськими продуктами. Часто організації прагнуть додати зірковий продукт до свого
асортименту. Музейний ресторан може запропонувати торт «Захер»a із відомого віденського ресторану, заради якого цільова аудиторія тижнями береже
місце для калорій. Організація може демонструвати свій флагманський
товар як свій символ у друкованих матеріалах та просуванні. Висока ціна
придбання однієї перлини зазвичай компенсується цінністю суспільних відносин, які вона створює.

МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ
Переважна більшість неприбуткових організацій в основному займаються наданням послуг. Люди вступають в обміни з ними, оскільки неприбуткова організація забезпечує наступне:
1) людей, які навчають, проводять тури у мистецьких музеях чи виконують
операції;
2) місце, де цільова аудиторія може грати у гольф в національних парках,
оглядати екзотичних звірів у міському зоопарку, засмагати на місцевих
пляжах;
3) використання предметів чи обладнання, так що цільова аудиторія
може читати бібліотечні книги, спостерігати віддалені зірки через потужний університетський телескоп, або ж подорожувати через весь континент державною залізницею. Ми визначаємо послугу наступним чином:
Послуга – це будь-яка пропозиція цінності, запропонована цільовій аудиторії особою чи організацією, яка по суті не є матеріальною і не передає
нічого у власність. Її надання може бути чи не бути пов’язане з матеріальним продуктом.
Послуги бувають дуже різноманітних видів. Крістофер Лавлок вказав,
що існує як мінімум 9 вимірів послуг, які впливають на їх продаж. Ці виміри зображені на Рисунку 8-3.
Хоча існує велика відмінність у природі послуг, проте усі вони схильні
проявляти п’ять основних характеристик. Типова послуга:
s Нематеріальна.
s Невіддільна від її виробника.
s Змінна у своїх характеристиках.
s Тлінна.
s Залежить від участі цільової аудиторії у її створенні.
a «Захер» (Sacher) – шоколадний торт, типовий віденський десерт й одночасно один з найбільш популярних тортів у світі. Первісний рецепт склав у 1832 році учень придворного кондитера 16-річний Франц
Захер (роки життя: 1816-1907), за наказом тогочасного міністра закордонних справ Австрії Меттерніха.
Широку популярність торт здобув починаючи з 1870-х років.
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Послуги можуть розрізнятися за наступними вимірами:
1. Одержувач:
А. Зроблено для людей (наприклад, охорона здоров’я)
Б. Зроблено для речей (наприклад, ремонт сантехніки)
2. Відчутність:
А. Відчутна (наприклад, медичний огляд)
Б. Невідчутна (наприклад, психотерапія)
3. Тривалість відносин послуги:
А. Одноразові (наприклад, ремонт шини)
Б. Тривалі (наприклад, телефонні послуги)
4. Зв’язок зі споживачем:
А. Абонент (наприклад, телефонні послуги)
Б. Не абонент (наприклад, послуги поліції)
5. Міра можливсті надання за індивідуальним замовленням:
А. Низька (наприклад, кіно або ж громадський транспорт)
Б. Середня (наприклад, освіта)
В. Висока (наприклад, сантехніка або ж послуги охорони здоров’я)
6. Стабільність попиту:
А. Високі коливання (наприклад, послуги готелю чи поліції)
Б. Низькі коливання (наприклад, убезпечення)
7. Регульованість поставок:
А. Висока (наприклад, комунальні послуги)
Б. Низька (наприклад, кінотеатри)
8. Місце доставки:
А. Споживач приходить за послугою (наприклад, більшість банківських послуг)
Б. Послуга приходить до споживача (наприклад, послуги сантехніка)
В. Послуга надається на відстані (наприклад, телевізійні програми)
9. Роль продукції порівняно з людьми:
А. Переважно продукція та обладнання (наприклад, автомобіль у
лізинг)
Б. Переважно люди (наприклад, перукарські послуги)
В. Суміш продуктів та людей (наприклад, послуги лікарень)

Рисунок 8-3. Види послуг
Джерело: Christopher H. Lovelock, “Classifying Services to Gain Marketing Insights,” Journal of Marketing. Vol. 47 (Summer 1983), pp. 9-20.
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Нематеріальність
Послуги є нематеріальними; а зазвичай їх не можна побачити, скуштувати відчути, почути або понюхати перед купівлею. Таким чином пацієнт,
який користується послугою пластичної хірургії, не може побачити результат перед придбанням; пацієнт, який відвідує кабінет психіатра, не може заздалегідь знати зміст або цінність послуги, оскільки немає матеріального
вираження продукту. За цих обставин покупка здійснюється на основі вторинних сигналів та довіри до постачальника послуги.
Невіддільність
Послуга невіддільна від джерела, яке її постачає. Кожна дія щодо надання послуги вимагає присутності джерела (людини чи машини). Таким
чином, створення та споживання часто відбувається одночасно із наданням
послуги. У цьому різниця між послугою та товаром, котрий продовжує існувати незалежно від присутності його джерела. Розглянемо можливість відвідування концерту гурту U2a на користь програм боротьби зі СНІД в
Африці. Емоційний вплив є невіддільний від виконавця. Це не буде та ж
сама послуга, якщо диктор повідомить публіці, що U2 захворіли і натомість
будуть відтворені останні відео гурту, або ж місцева рок-група їх замінить.
Це означає, що кількість людей, які бажають отримати користь від виступу
гурту U2, обмежені часом, який гурт готовий надати для концертів.
Змінність
Оскільки послуга настільки тісно пов’язана із своїм джерелом, вона може
дуже сильно змінюватися залежно від того, хто її надає та коли вона надається. Безкоштовний майстер-клас від оперної зірки Рене Флемінгb буде,
швидше за все, більш якісним, ніж той самий майстер-клас, наданий хормейстером середньої школи. Окрім того, якість заняття з Рене Флемінг може
змінюватися залежно від її сил та душевного стану на момент проведення
майстер-класу. Покупці послуг знають про цю високу змінність, тож коли
багато поставлено на карту, вони здійснюють екстенсивну поведінку, спрямовану на зниження ризику, таку як обговорення ситуації з іншими особами
у намаганні дізнатися щодо кращих провайдерів.
Коли попит сильно коливається, тоді компанії, що надають послуги,
мають особливо важкі проблеми. Наприклад, компанії, які надають послуги
громадського транспорту, мають використовувати більше техніки у години
пік, оскільки попит у цей час досягає найвищою точки, натомість в інші години протягом дня попит на громадський транспорт є рівномірний.

a

U2 (Ю Ту) – рок-група з Дубліна (Ірландія). Сформована у 1976 році, з середини 1980-х років – одна з
найбільш популярних у світі. Зокрема, продано понад 140 млн. копій альбомів групи. Учасники: Боно,
Едж, Адам Клейтон, Ларрі Маллен. Група відома активною діяльністю у сфері прав людини та соціальної
справедливості.
b Рене Флемінг (Renйe Fleming) – американська оперна співачка, сопрано, тип голосу – ліричне сопрано.
Народилася у 1959 році. З 1991 року – солістка «Метрополітен Опера», регулярно гастролює у різних театрах світу.
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Тлінність
Послуги не можуть зберігатися. Костюм компанії Goodwill може зберігатись на складі до моменту, аж доки не буде проданий чи подарований, проте
дохід від незайнятих місць у театрі втрачається назавжди. Це є причина, за
якої багато театрів надають знижку на квитки у день вистави. Неможливість
зберігання послуги не є проблемою, якщо попит є рівномірний, оскільки наперед послуги легко укомплектувати.
Залучення цільової аудиторії
Обмін послугами – одна із сфер діяльності маркетингу неприбуткових організацій, що має на меті широке залучення цільової аудиторії в якості складової частини у створенні самої послуги. Тому цільова аудиторія відіграє
вирішальну роль стосовно остаточного характеру та якості досвіду. На одному полюсі – це зосереджена на клієнтові психологічна консультація, де
велика частина цінності залежить від переживань пацієнта. На іншому полюсі – перелік послуг для безробітних нужденних людей, послуги яким контролює постачальник. Посередині буде програма з 8-ми кроків Alcoholics
Anonymous’sa, де лідер спрямовує засідання групи та індивідуальний прогрес, проте багато у чому успіх залежить від особи.
Наступні ознаки представляють п’ять основних викликів у плануванні
пропозиції послуги.
Створення нематеріального матеріальним
Цільовій аудиторії важко оцінювати послуги, оскільки вони не пов’язані
з продукцією та не надаються заздалегідь. Отже, цільова аудиторія має шукати інші ознаки потенціальної якості. Дипломи можуть провіщати якісну
роботу інструктора з навчання. Почесні знаки та нагороди означають, що
притулок чи музей заслуговують на особливу увагу. Усталені імена брендів,
такі як Американський Червоний Хрест або ж «YMCA», символізують високу якість та довіру.
Особлива увага має приділятися «атмосфері».6 Те, як вдягнений клерк
служби послуги, якість брошур, які використовуються для опису пропозицій, а також зовнішній та внутрішній архітектурний стиль будівлі продавця
– усе це може вплинути на очікування цільової аудиторії щодо надання послуги. Безкоштовні їдальні, що є чистими та доглянутими, ймовірно будуть
розглядатися бездомними людьми як місця забезпечення здоровою їжею, а
донорами – як установи, що розумно використовують кошти. Будівля церкви чи синагоги у сучасному стилі створить свій набір очікувань, відмінний
від того, що створить будинок у традиційному стилі, оздоблений антикваріатом та декоративними прикрасами. Будівля коледжу, зроблена зі сталі та
a

Alcoholics Anonymous's (АА, Анонімні Алкоголіки) – міжнародний рух взаємодопомоги осіб, що мали
залежність від алкоголю, шляхом практикування здорового способу життя та сприяння духовному розвитку. Рух започатковано у США у 1935 році. Станом на 2010 рік рух охоплював близько 106 тис. організованих груп, що налічували близько 2 млн. членів. Членські внески на рік не перевищують $3 тис. від
однієї особи. Значні надходження забезпечує видання профільної літератури. Національні офіси АА є незалежними. Світовий офіс АА розташований у Нью-Йорку.
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скла, буде придатна для інженерної школи або ж мистецького відділу, натомість гранітна споруда з одним або двома камінами буде ідеальною для занять англійською мовою чи філософією.
Маркетологи послуг також можуть зробити свою діяльність відчутною за
допомогою призів, які є конкретними ознаками їх зусиль. Благодійні програми зазвичай пропонують футболки тим, хто приєднався до заходу, а
також багато програм допомоги хворим на рак грудей роздають рожеві
стрічки. Багато маркетологів послуг, що зорієнтовані на цільову аудиторію,
стежать за послугою, занотовуючи дані власноруч під час зустрічі або здійснюючи телефоні дзвінки з метою перевірити задоволеність цільової аудиторії
та продемонструвати невпинний інтерес до учасника цільової аудиторії.
Створення доброчесної невіддільності
Послуги переважно надаються людьми, тому послуга часто не віддільна
від людини, яка її надає. На жаль, це може мати дуже негативні наслідки.
Образ приємної та успішної під медичним кутом зору лікарні може бути фатально затьмарений похмурим клерком, який вимагає (не просить) оплату
чи заповнення декількох бланків в останній день госпіталізації. Спочатку
приємне відвідування музею може бути зірване гідом, який не відповідає на
просте запитання або взагалі є роздратований. Викладач, який завжди підозріло ставиться до студентських виправдань, робить фахову підготовку неприємним процесом. Також шкодять: соціальний працівник, який змушує
клієнтів відчувати, що нагадуванням проблем вони псують його/її день; бібліотекар, який ясно показує, що міжбібліотечні абонементи є «складною
справою»; навіть телефонний оператор у місцевому відділку (поліції – примітка ред.), який переадресовує дзвінок і ніколи не перевіряє, чи волаюча
сторона досягла тих, хто може допомогти.
Основною причиною цього негативного досвіду є те, що маркетологи неприбуткових організацій не навчили ключовий персонал, який спілкується
з цільовою аудиторією, необхідності орієнтуватися на цільову аудиторію. Ці
співробітники не вбачають свою роль у захисті (навіть підвищенні) бренду
неприбуткової організації. «Проблема» обслуговуючого персоналу полягає
в тому, що часто вони не вважають себе зобов’язаними задовольняти потреби
та бажання цільової аудиторії – і часто це особливо вірно стосовно волонтерів. Вони ставлять власні потреби та потреби своєї організації на перше
місце, і зазвичай створюється враження, що вони воліють, аби цільова аудиторія просто пішла кудись, аби надати їм можливість виконати свою роботу.
Один вчений колега якось сказав дещо жартівливо: «Цей університет міг би
працювати набагато ефективніше, а я міг би встигнути зробити набагато
більше з того, за що мені платять, якби тут не було усіх цих проклятущих
студентів!»
Рішенням є внутрішній маркетинг. Уся організація мусить усвідомлю-
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вати, що кожна зустріч з цільовою аудиторією є тим, що Ян Карлсонa із Скандинавських Авіалінійb Scandinavian Airlines називає «моментом істини».7
Момент істини – це будь-який нагода, коли цільова аудиторія вступає у контакт з певними аспектами організації і може скласти своє враження щодо
неї. Як відмітили Альбрехт і Земке у своїй книзі «Служба Америці! Ведення
бізнесу в умовах Нової економіки»:
Проблеми і виклики, під цим кутом зору, полягають у тому, що більшість моментів істини мають місце далеко за межами безпосередньої
прямої видимості менеджменту. Оскільки менеджери не можуть бути
там, щоб впливати на якість багатьох моментів істини, вони повинні
навчитися управляти ними опосередковано, тобто створюючи організацію, орієнтовану на цільову аудиторію, формуючи дружню до цільової аудиторії систему роботи, а також умови роботи, що підтверджують
ідею – цільова аудиторія є на першому місці.8
Далі автори наводять низку прикладів, які вони називають «блискучими
моментами», коли організація показує, що у наданні своїх послуг дійсно орієнтується на цільову аудиторію. Ось три з них:
1. Лікарня у Мемфісі має швейцара, який зустрічає пацієнтів відділення
хірургії на тротуарі та проводить їх до спеціального столу «реєстрації»,
а потім коридорний проводить «гостей» до їх кімнат. Тільки тоді хтось
приходить до гостей з метою заповнити необхідну документацію.
2. Поліцейський в Японії супроводжує туриста у мотель з метою перевірки паспорта, якщо турист стверджує, що він його забув. Задовольнивши юридичну необхідність, поліцейський зі шкіри пнеться
повернути туриста у той ресторан, де спочатку його знайшов, там представляє менеджеру ресторану, і тільки потім повертається до своїх
справ у поліції.
3. Коледж у Флориді бере на себе усю реєстрацію абітурієнтів на власні
розширені фахові програми, направляє їм описи курсу і навіть купує
для них підручники. Там вважають, що зайняті керівники не мають
часу для подібних марних справ, та будуть відвідувати навчання там,
де розуміють, що їм необхідно.9
Готовність до великих зусиль з метою задовольнити потреби та бажання
цільової аудиторії є таємницею успіху багатьох організацій в обох секторах
a

Ян Карлсон (Jan Carlzon) – шведський бізнесмен та менеджер (народився 1941 року), широко відомий
своєю діяльністю у 1981-1993 роках на посаді головного виконавчого директора SAS Group – холдингу,
більш відомого як Скандинавські Авіалінії. Творець Скандинавської школи сервісу, позитивний досвід
якої був запозичений авіакомпаніями багатьох країн, зокрема Фінляндії, Великобританії, Японії. Після
1993 року, зокрема, очолював інвестиційну компанію, був членом ради директорів Міжнародної федерації
тенісу, головою шведсько-британської торгової палати.
b Скандинавські Авіалінії (Scandinavian Airlines System Aktiebolag) – холдинг, у 1951 році об’єднав національні авіакомпанії Швеції, Данії та Норвегії. Штаб-квартира – на території аеропорту Стокгольм-Арланда (муніципалітет Сігтуна, Швеція). У 2010 році перевіз 25,2 млн. пасажирів; чисельність авіаційного
парку – 184 літаки, чисельність персоналу – 24,6 тис. осіб.
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– приватному і неприбутковому. Одержимість цільовою аудиторією10 на
даний час прийнята більш далекоглядними маркетологами неприбуткових
організацій в якості вирішального елементу задля досягнення високої продуктивності. Такий тип мислення особливо важливий у сфері обслуговування, в якій цільова аудиторія має багато альтернатив, і де реальна мета
неприбуткової організації полягає у побудові довгострокових відносин із цільовою аудиторією, а не просто у здійсненні одноразових обмінів. Хорошим
прикладом цьому є становище класичної музики. Традиційна аудиторія симфонічних оркестрів стрімко старіє, тож маркетологи симфонічних оркестрів
та концертних залів використовують багато підходів з метою розширити цільову аудиторію, особливо за рахунок нечастих клієнтів, таких як молоді
фахівці та їх родини. Особливо цінними є зусилля зробити події менш формальними та більш соціальними.
«Зручність для користувача» стала важливою складовою залучення цільової аудиторії до симфонічних концертів та забезпечення її повернення.
Мова йде про Далласький симфонічний оркестр (DSO)a. Історія розповідає
про двох літніх людей, які у неділю вранці прибули з метою придбати абонементи на весь сезон. Директор DSO з маркетингу був там, щоб прийняти їх
замовлення; однак, коли пара повернулася до свого авто, вони виявили, що
гараж зачинений. Відповідний крок менеджера з маркетингу був зрозумілим: він відвіз їх додому! Директор зробив нове маркетингове мислення DSО
зрозумілим: «Ми відмовилися від загальної концепції продажу квитків та
замість цього почали будувати відносини із нашою цільовою аудиторією».11
Управління мінливістю
Якість є найбільшою турботою маркетологів послуг: як її доставити та як
її відповідно зберегти. Як можна зробити повторний візит до компанії Goodwill, або до безкоштовної їдальні, або ж до баптистської церкви Ебенезерb
таким, щоб усе виглядало та відчувалося так само, як за першого візиту? Основним активом у досягненні цієї мети є добрий вибір персоналу і програми
навчання, за якими слідує послідовний внутрішній маркетинг (у тому числі
охоплює волонтерів). Авіакомпанії, банки і готелі, наприклад, витрачають
значні суми грошей на навчання свого персоналу з метою забезпечити уніфіковане та приязне обслуговування. Занадто багато неприбуткових музеїв та
лікарень покладаються на непідготовлених добровольців і дуже мало робa Далласький симфонічний оркестр (Dallas Symphony Orchestra, DSO) – симфонічний професійний оркестр у місті Даллас (штат Техас). Заснований у 1900 році, виступає у Меєрсонівському симфонічному
центрі. Лауреат багатьох почесних нагород.
b Баптистська церква Ебенезер (Ebenezer Baptist Church) – під цією назвою у США діють наступні церкви
баптистів:
А. Дві баптистські церкви у Лаудаун Каунті (штат Вірджинія): Стара церква Ебенезер (побудована до 1769
року) та Нова церква Ебенезер (побудована близько 1855 року). Обидві церкви включені до Національного
регістру історичних місць США.
Б. Баптистська церква в Атланті (штат Джорджія), де протягом багатьох десятиліть служив пастором Мартін Лютер Кінг-старший (роки життя: 1899-1984), а також його син Мартін Лютер Кінг-молодший (19291968) – визначні борці за громадянські права в цілому та, зокрема, права афроамериканців. Зараз церква
– складова частина Національного історичного музею в Атланті, відкритого у 1980 році і присвяченого
пам’яті Мартіна Лютера Кінга-молодшого.
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лять для навчання своїх оплачуваних штатних співробітників, аби забезпечувати незмінно високу якість послуг. Вони, мабуть, не усвідомлюють, що
декілька невдалих ситуацій можуть назавжди зашкодити репутації постачальника послуг. Другий крок полягає у встановленні розпорядку або навіть
автоматизації багатьох складових елементів обслуговування. Третім кроком
у справі контролю за мінливістю є розробка адекватної системи моніторингу
задоволеності цільової аудиторії. Основний інструментарій – це системи
скарг, опитування цільової аудиторії та порівняльні покупки.12
Управління тлінністю
Організації з надання послуг, у певному сенсі, є об’єднаннями людей, засобів та/або матеріальних товарів, які зібрані разом з метою створення послуг, які вимагає цільова аудиторія. Варго і Лаш у 2004 році посилалися на
ці можливості як на оперантніa ресурси – ресурси, які можуть забезпечити
цільовій аудиторії цінність або через продукти, або через послуги.13 Вони
описали весь маркетинг наступним чином: «Маркетинговий погляд, який
зосереджений на послузі, означає, що маркетинг є безперервною серією соціальних та економічних процесів, які в основному зосереджені на управлінні ресурсами, з якими фірма постійно прагне зробити кращу пропозицію
цінності, аніж її конкуренти. У системі вільного підприємництва фірма в основному знає, що робить кращу пропозицію цінності, завдяки зворотному
зв’язку, який вона отримує від ринку з погляду фінансових показників
фірми». У неприбутковому світі «фінансові показники» можуть означати
платежі замовників, урядові гранти або корпоративні та приватні пожертви.
Ці здатності чи «оперантні ресурси» можуть бути такими ж простими, як
славетному педагогу сидіти на стільці в очікуванні студента, або ж складними, як постановка прем’єри видатної опери «Аїда» у комплекті зі слонами
та верблюдами. Ці здатності, з одного боку, витрачаються марно, якщо попит
занадто низький, а з іншого боку, їх важко розширювати, якщо попит занадто високий. Менеджери послуг повинні спробувати привести попит та
пропозицію у стан рівноваги. Сассер описав декілька стратегій управління
попитом та пропозицією.14 Під кутом зору попиту стратегії включають наступне:
1. Диференційоване ціноутворення може бути використане для перекладання частини попиту з пікового рівня на не-пікові періоди. Наприклад,
можуть бути нижчі тарифи для проїзду у міських автобусах у не-пікові
години.
2. Не-піковий попит може бути розвинений завдяки маркетинговим кампаніям. Торгова палата Маямі-Біч намагається переконати людей протягом літніх місяців проводити відпустки у Маямі-Біч.
3. Додаткові послуги можуть бути запропоновані у піковий час з метою забезпечити різноманітність або ж альтернативу для цільової аудиторії, що

a Оперантна поведінка – це така поведінка, за якої індивід довільно впливає на зовнішнє середовище або
чинить якусь дію. Оперантні ресурси – ресурси, що надають можливість здійснювати вказану поведінку.
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знаходиться у стані очікування. Кабінети лікарів забезпечуються журналами для пацієнтів, аби ті могли читати в очікуванні своєї чергу.
4. Системи бронювання є способом рекламувати послугу до її продажу, отримання знань щодо кількості необхідних послуг та зменшення для цільової аудиторії часу на очікування. У деяких лікарнях, наприклад, щоб
надати ліжка пацієнтам, від лікарів вимагається робити попереднє замовлення.
Під кутом зору пропозиції, ці стратегії можуть використовувати:
1. Співробітники, зайняті неповний робочий день, можуть використовуватися з метою обслуговування пікового попиту. Коледжі додатково залучають вчителів на неповний робочий день, коли зарахування
абітурієнтів зростає.
2. Можуть бути запроваджені ефективні процедури у години пікового навантаження. Деякі навчальні комп’ютерні центри у періоди пікового навантаження не дозволяють завантажувати великі масиви даних.
3. Участь цільової аудиторії у виконанні завдань може бути збільшена. У
напружений період нових пацієнтів можуть попросити до зустрічі з лікарем заповнити свої історії хвороби.
4. Можуть бути розвинені розділені послуги. Декілька лікарень можуть домовитися між собою переміщати пацієнтів залежно від навантаження.
5. Можуть бути заплановані розширені можливості. Будинок перестарілих може домовитися з сусіднім мотелем про додаткові ліжка у періоди
надмірного попиту.
Допомога цільовим аудиторіям у споживанні
Багато послуг вимагають активної участі у них цільової аудиторії. Якщо
цільова аудиторія зловживає послугою або не отримує стільки цінності,
скільки могла б, тоді: 1) послуги де-факто є нижчої якості, ніж могли бути в
іншому випадку, і 2) шанси залишити цільову аудиторію незадоволеною є
значно більшими. Існує декілька підходів, які маркетологи послуг можуть
обрати з метою вирішення цієї проблеми. Вони у першу чергу зосереджені
або на зміні маркетолога, або на зміні цільової аудиторії.
Найбільш керований підхід для маркетолога полягає у адаптуванні своєї
власної послуги, наскільки це можливо, до спроможності людей з цільової
аудиторії її спожити та цінувати. Таким чином, планування роботи бібліотеки на основі комп’ютерної системи інформаційного пошуку, можливо, потребує розробки найбільш спрощеної системи, з якою може впоратися
будь-хто, окрім комп’ютерно-травмованого або недосвідченого користувача.
Музей мистецтва може здійснити низку кроків з метою зробити більш значущим той досвід, який він та цільова аудиторія спільно напрацювали:
u

Вивчити типи відвідувачів до музею, а також того, що вони шукають.
Згідно з Андреасеном, типи включають естетів, які цікавляться художніми якостями конкретних робіт; істориків, яких цікавить, яким чином
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робота вписується в потік історії мистецтва; і романтиків, що бажають
пізнати митця через роботу. 15 Відвідувачів також розрізняють в інших
відношеннях. Є люди, готові читати потрібну інформацію, а також ті, хто
бажає, аби їм розповідали; ті, хто відвідує протягом короткого проміжку
часу, й ті, хто залишається довше; ті, хто відвідує вперше, й ті, хто вже
знайомий з музеєм.
Забезпечити пропозицію окремого маршруту по музею для кожного типу
відвідувачів.
Забезпечити різні типи відвідувачів путівниками, настінними плакатами,
аудіо-записами гідів та кваліфікованими турами.

Альтернативний курс – це спробувати навчити цільову аудиторію бути
кращою цільовою аудиторією. Це зазвичай робиться у багатьох неприбуткових сферах. Музеї пропонують потенційним глядачам класи з правильного
розуміння мистецтва. Симфонічні оркестри пропонують лекції перед концертом. Коледжі пропонують новим студентам семінари з організації навчання. Існують й інші кроки, які навіть ці організації можуть здійснити.
Першою ціллю може бути зробити більш реалістичними очікування споживачів стосовно послуги. Головним джерелом невдоволення з боку багатьох
цільових аудиторій послуг є не власне послуга, а завищені очікування. Пацієнти психіатрів часто очікують миттєвого поліпшення у серйозних випадках. Театрали часто очікують не зазнавати емоційного травмування чи
відчуття незручності. Студенти багатьох курсів з фахової підготовки чекають
на миттєве кар’єрне просування та високу платню. Неприбуткові організації
мають періодично запитувати себе наступне: Що потенційна цільова аудиторія очікує отримати від цієї організації і що організація може надати?
Другою ціллю може бути використання будь-якої можливості з метою
зробити цільову аудиторію була більш розбірливою. Якщо організація пишається набором своєї пропозиції, якщо вона ефективно диференційована
щодо своїх конкурентів, тоді вона має мало підстав боятися навчити цільову
аудиторію стати більш розбірливою. Таким чином, благодійні організації можуть регулярно роздавати посібники з аналізом благодійних організацій,
або ж з точками зору людей стосовно відповідних веб-сайтів, що підтримуються Комітетом кращих практик бізнесу. Консультанти, директори музеїв
та психологи можуть мати корисні буклети та надавати вступні «лекції» для
нових відвідувачів на предмет «як отримати максимум від вашого консультанта/музею/терапії». Будинки для перестарілих можуть вчити своїх мешканців дотримуватися високих (але розумних) стандартів. У кожному
випадку, якщо розбірливі клієнти й не зможуть допомогти, проте зроблять
турботливу організацію ще кращим постачальником послуги.
Третій підхід – це пам’ятати, що контакт з цільовою аудиторією має бути
постійно активним. Хороші організації з надання послуг не зосереджуються
на операціях як на окремих подіях – наприклад, як на одноразовому продажі. Вони вбачають своє завдання у побудові довгострокових відносин зі
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своєю базовою цільовою аудиторією.16 Лояльна цільова аудиторія може витратити сотні й тисячі доларів протягом десятиліття у ресторані або ж у центрі виконавчого мистецтва. Визнаючи це, хороші маркетологи з послуг
цілком готові понести короткострокові втрати і зробити додаткові персоналізовані зусилля щодо «навчання цільової аудиторії» з метою побудови міцних відносин, які будуть приносини довгострокові надходження.
Ця позиція іноді доводиться до крайнощів. Денні Ньюманa, колишній
публіцист із Ліричної опери Чикагоb, стверджував, що організації виконавчого мистецтва повинні ігнорувати непостійну цільову аудиторію, що купує
квитки на окремі події, та мусять прагнути рекламувати практично всі місця
на всі вистави для передплатників перед початком кожного сезону.17 Ньюмен
говорить, що продаж усіх місць заздалегідь буде мати три переваги:
1. Передплати забезпечать надійну фінансову платформу для всіх видів
діяльності.
2. Передплатники гарантують основну аудиторію навіть для найбільш
відчайдушних проектів.
3. Маркетингова діяльність може бути зосереджена в одній порі року й
тим самим мінімізуються витрати.

«ЧИСТА» ПОВЕДІНКА
Звичайно, залишаються варіанти поведінки, які маркетологи неприбуткових організацій прагнуть спонукати, проте які не пов’язані з продуктами
або послугами, що їх маркетолог контролює та просуває. Вони часто знаходяться у центрі уваги, оскільки мічені соціальними маркетинговими кампаніями.18 Ці випадки (такі, як кампанія проти насильства у родині), де
«пропозиція цінності», що її пропонує маркетолог, є інтелектуальною пропозицією. Ґрунтуючись на тому, що маркетологу з досліджень стало відомо
стосовно того, що думає цільова аудиторія на предмет поведінкового виклику, маркетолог соціальної сфери (використовуючи нашу фундаментальну модель BCOS) говорить щось на зразок наступного:
Якщо у вас поведінка Х (або утримання від поведінки Y), тоді ось вигоди, які ви отримаєте. Ми знаємо, якщо ви будете слідувати нашим
рекомендаціям, тоді будуть виникати особисті витрати, тож ось яким
чином ви можете їх мінімізувати. Є особи, які можуть сперечатися з
цим, а також з тим, що ви можете з цим впоратися. Проте є й інші
особи, які підтримують поведінку (ось приклади), і ви мусите звернути

a

Денні Ньюман (Danny Newman) – пресовий агент Ліричної опери Чикаго з моменту її заснування у 1954
році і до свого виходу на пенсію у 2002 році. Роки життя: 1919-2007. Автор книги «Підписатися зараз!»,
що з 1977 року перевидавалася 11 разів.
b Лірична опера Чикаго (Chicago Lyric Opera) – одна з провідних оперних компаній США, розташована у
Чикаго (штат Іллінойс); за розмірами концертного залу (3563 місця) – друга опера у країні (після Метрополітен Опера). Класичний оперний репертуар, а також твори сучасних американських авторів.
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на них увагу. Зрештою, ми знаємо: ви можете відчувати, що ви якимось чином не можете досягти оцього бажаного результату, проте ось
як ви можете це легко зробити.
Підтримка цієї аргументації цілком може бути у вигляді продукту (компакт-диски з управління гнівом) та/або послуг (семінари з управління гнівом), що зробить поведінку легшою. Кампанія може залучати представників
та прихильників, які чинитимуть тиск на «інших осіб». Маркетологи неприбуткових організацій можуть брати участь у створенні поведінки, яка змінює
системи чи закони, що роблять поведінку важкою, і вони можуть залучати
спільників з метою допомагати ринку у їх справі. Все це вимагає ефективності від «оперантних ресурсів». Ефективність повинна генерувати фінансову підтримку, що дозволяє продовжувати їх кампанії.
Висновки
Поєднання пропозицій багато в чому визначає саму організацію і встановлює
її позицію щодо конкуренції. У той час як традиційні пропозиції класифікуються як продукти або послуги, більш широке визначення зосереджується на
факті, що під кутом зору цільової аудиторії пропозиція – це просто набір потенційних позитивних і негативних наслідків, які складають пропозицію цінності.
Цінність може бути виражена товарами або послугами, або ж власними діями
цільової аудиторії (наприклад, дієти або фізичні вправи). Багато неприбуткових
організацій просувають усі три види пропозицій.
Можуть бути виділені три рівні поняття товарної пропозиції. Основний
продукт визначає, чи потреби у товарі дійсно зустрічаються. Матеріальний
продукт є формою існування товару. Він складається з функцій товару, дизайну, якості, упаковки та бренду. Продукт, що доповнює, складається з матеріального товару та додаткових послуг і переваг, таких як установка, після
продажне обслуговування, доставка, кредит та гарантія. Коли конкуренція
зростає, організації мають ретельно управляти довжиною, шириною та глибиною їхніх пропозицій продукту, які конкурують.
Більшість неприбуткових організацій мають відношення, в основному,
до сфери послуг. Послуги можуть надаватися людьми, місцем, предметами
або обладнанням. Послугами особливо важко керувати, оскільки вони переважно нематеріальні, невіддільні від виробника, різні за характеристиками,
швидко псуються та залучають цільову аудиторію до їхнього виробництва.
Маркетологи послуг, між тим, повинні розвивати способи робити нематеріальне матеріальним, такі як використання імен брендів та створення належної атмосфери.
Нероздільність означає, що послуги є часто синонімом до людей, які їх
надають. Маркетологи послуг мають енергійно займатися внутрішнім маркетингом з метою забезпечення того, щоб ключові безпосередні виконавці
володіли першою позицією щодо цільової аудиторії, а також вони повинні
мати внутрішні системи, що дозволятимуть безпосереднім виконавцям вживати дії, необхідні з метою задоволення потреб та бажань цільової аудиторії.
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Мінливістю щодо якості надання послуг можна управляти за допомогою
гарного підбору персоналу та дбайливого навчання разом з настільки усталеним порядком надання послуги, наскільки його можливо досягти без послаблення самої послуги. Тлінність вимагає уваги до обслуговування попиту
та пропозиції, яке до певної міри може бути змінене завдяки творчому ціноутворенню, маркетинговим кампаніям, впорядкуванню персоналу та засобів, а також обміну послугами з іншими організаціями у пікові періоди.
Нарешті, участь цільової аудиторії у доставці послуг може підвищити попит
та задоволеність за умови, якщо маркетологи спланують послуги таким
чином, щоб вони були якомога простішими у використанні і «тренували» цільову аудиторію бути ефективними та вдячними спів-виробниками.
Соціальний маркетинг – це поняття, яке часто використовується у ситуаціях, де маркетолог не пропонує товар або послугу, натомість закликає цільову аудиторію здійснювати бажану поведінку, пропонуючи переконливу
пропозицію цінності, а також допомагаючи зробити легкою бажану поведінку.
Запитання:
1. Вас попросили випустити на ринок лінійку футболок, кепі та
інших предметів, як можливість для збору коштів. Яким чином ви обирете,
які продукти пропонувати та чому? Від яких речей ви б відмовилися, хоча
вони здаються прийнятними?
2.
Опишіть та оцініть пропозицію цінності а) благодійності, яка вам
відома, б) бажаної соціальної поведінки (наприклад, не смітити).
3. Ви керуєте їдальнею для нужденних людей, і знаєте, що ваш головний спонсор іноді приходить з метою перевірки обслуговування, видаючи
себе за бідну безхатченку. Які небажані зустрічі вона може мати, що
здатні вплинути на майбутнє фінансування? У будь-якому випадку, яким
чином ви переконаєтеся, що безпосередні штатні виконавці забезпечують
виняткове обслуговування?
4. Як провести кампанію, аби від певного вашого приятеля з надмірною вагою домогтися виконання фізичних вправ? Яка пропозиція цінності
яка буде працювати? Яким чином ви з’ясуєте, що отримає ваш
приятель/приятелька у якості своєї винагороди, аби продовжувати зусилля щодо фізичних вправ?
5. Як би ви класифікували прохання щодо пожертв? Це продукт, послуга чи правильна поведінка? Чи має це значення і чому?
Джерела та примітки:
Stephen L. Vargo and Robert F. Lusch, “Evolving to a New Dominant
Logic for Marketing,” Journal of Marketing, Vol. 68 (January 2004), pp.
1-17.
2.
N. Ferencic, “Guidelines for Carrying Out In-Depth Interviews about Health in Developing Countries,” Working Paper #107, Annenberg of , ,
1989.
1.
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Vargo and Lusch, “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing.”
Robert F. Lusch and Stephen L. Vargo (Eds.), The Service-Dominant Logic
of Marketing: Dialog, Debate, and Directions ( M. E. Sharpe, 2006).
Kim Severson, “Seduced by Snacks? No, Not You.” New York Times, October 11, 2006; Brian Wansink, Mindless Eating: Why We Eat More than
We Think (: Bantam Books, 2006).
Philip Kotler, “Atmospherics as a Marketing Tool,” Journal of Retailing,
Winter 1973-1974, pp. 48-64.
Jan Carlzon, Moments of Truth (Boston: Ballinger, 1987).
Karl Albrecht and Ron Zemke, Service ! Doing Business in the New Economy (Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, 1985), p. 27.
Ibid., pp.83-88.
James L. Heskett, W. Earl Sasser, Jr ., and Christopher W. L. Heart, Service Breakthroughs ( New York: The Free Press, 1990).
Michael Walsh, “Is the Symphony Orchestra Dying?” Time, July 22, 1993,
pp. 52-53.
Див., наприклад: G. M. Hostage, “Quality Control in a Service Business,”
Harvard Business Review, July-August 1975, pp. 98-106; and James L.
Heskett, Managing in the Service Economy (Boston: Harvard Business
School Press, 1986).
Vargo and Lusch, “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing.”
W. Earl Sasser, “Match Supply and Demand in Service Industries,” Harvard Business Review, November-December 1976, pp. 133-180.
Alan R. Andreasen, “Non-Profits: Check Your Attention to Target Audiences,” Harvard Business Review, May-June 1982, pp. 105-110.
Sean Mehegan, “Keeping Members: The New Priority,” The NonProfit
Times, April 1993, pp. 21-23.
Danny Newman, Subscribe Now! (New York: Publishing Center for Cultural Resources, 1977).
Alan R. Andreasen, Marketing Social Change (San Francisco, CA: JosseyBass Publishers, 1995); Alan R. Andreasen, Social Marketing in the 21st
Century (: Sage Publications, 2006).
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РОЗРОБКА ТА ЗАПУСК
НОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

ЧИ МОЖУ Я ПОЗИЧИТИ ВАМ 5 ДОЛАРІВ, ЩОБ ВИ
РОЗПОЧАЛИ ВАШ БІЗНЕС?
У 1976 році Мухаммад Юнус, професор економіки Чіттагонзького університету у Бангладешa, відвідував селище Джобра (знаходиться поблизу)
та розмовляв з низкою дуже бідних людей. Він розпитував, що їм потрібно
та яким чином він може допомогти. Вони сказали йому, що їм потрібні
гроші для різноманітних бізнес-ідей, і що єдиним варіантом для них було
отримання грошей від кредиторів, які побирали непомірну плату за свої
послуги. Коли Юнус виявив, що 42 людини, з якими він розмовляв, потребували загалом лише 27 доларів, він надав їм кредит з власної кишені.
Вони інвестували гроші і повністю розплатилися з ним.
Він подумав про себе : «Якщо можна зробити так багато людей такими
щасливими за допомогою такої маленької суми грошей, чому б не робити
це більше?». Юнус поступово збудував маленьку мережу позик, що базувалася на концепції «мікрокредиту», та у 1983 році заснував Greeman
Bank, початково соціальне підприємство, що надавало маленькі позики
нужденним, аби вони інвестували у ферми, крамниці та ремісничі майстерні. Він надавав кредити групам з п’яти осіб, аби кожен учасник слідкував, як інші розплачуються зі своїми позиками, що їх слід було
виплачувати щотижня помірними сумами. З роками Greeman Bank надавав позики переважно жінкам, оскільки Юнус вважає, що вони надійніші. Це була смілива стратегія у мусульманські країні, але це надало
жінкам – і нужденним загалом – набагато більшу фінансову енергію.
Він дає гроші нужденним, й у той час, як вони жебрають, пояснює їм,
яким чином заробляти гроші, продаючи товари. Він дає жінкам гроші на
a

Чіттагонзького університету (Chittagong University) – державний університет у Бангладеш. Заснований
у 1966 році, розташовується у приміській зоні міста Читтагонг. Станом на 2011 рік понад 2,6 тисю викладачів та співробітників, близько 22 тис. студентів (3-є місце у країні).

277

Частина ІІІ
Розділ 9

Розробка маркетинг міксу
Розробка та запуск нових пропозицій

купівлю телефонів, аби вони могли у селах, де немає телефонного обслуговування, стягувати оплату із сусідів, які бажають зателефонувати. У
2005 році Greeman Bank мав більше $5 млрд. у кредиткому портфелі. У
травні 2006-го, він мав 6,61 млн. позичальників, 97% з яких були жінки.
Greeman Bank надавав послуги з мікрокредитування в 71371 селі, а його
вплив на бідних був задокументований у незалежних дослідженнях Світового Банку, Міжнародного дослідницького інституту продовольчої політикиa, Бангладешського інституту досліджень у сфері розвиткуb. Його
модель була скопійована низкою інших країн та регіонів.
13 жовтня 2006 року Мухаммад Юнус та Greeman Bank були спільно
нагороджені Нобелівською премією миру.
Джерело: Grameen Bank web site (www.grameen-info.org), а також Celia
W. Dugger, “Peace Prize to Pioneer of Loans for Those Too Poor to Borrow”,
New York Times, October 14, 2006, pp. A1, A6.
Як ми зазначаємо протягом усього тексту, ринкове середовище, з яким
мають справу неприбуткові організації у ХХІ сторіччі, позначене дуже агрессивною конкуренцією у великій кількості секторів, включаючи охорону здоров’я, благодійні пожертви, мистецтво, реформу соціального
забезпечення та освіту. Ця підвищена конкуренція на організаційному
рівні означає, що неприбуткові організації постійно зіштовхуються з ризиком, що їх чинна маркетингова суміш пропозиції застаріє – або ж принаймні стане менш оптимальною. Аби яскрава організація залишалася на
вершині свого ринку, вона мусить продовжувати виробляти новий потік
пропозицій цінності просто з метою «залишатися на місці». Виробництво
таких нових пропозицій має навіть більш критичне значення у випадку,
якщо організація бажає зростати.
Це також вірно для кампаній. Там, де є бажання залучити цільові аудиторії до складних або навіть неприємних поведінок, важливо постійно
щоразу винаходити або ж репозиціонувати фундаментальні пропозиції
цінності. Прийом препаратів від високого кров’яного тиску, споживання
менш солоної іжі та помірні фізичні вправи вимагають старанності. Це
особливий виклик, оскільки бажані поведінки не призводять до того, що
особа почуває себе інакше (хоча показники кров’яного тиску зміняться).
Цільові аудиторії постійно знаходяться у зоні ризику припинити це робити. Свіжі, доречні пропозиції цінності необхідні для постійного успіху
на стадії Підтримки.
a Міжнародний дослідницький інститут продовольчої політики (Food Research Policy Institute, IFPRI) –
міжнародний аграрний науково-дослідницький центр, заснований у 1975 році. Місія – пошук ефективних
рішень з метою подолання голоду та бідності. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Бюджет у
2007 році – $47,7 млн.
b Бангладешський інститут досліджень у сфері розвитку (Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS)
– автономна громадська установа. Місія – здійснювати дослідження з метою обґрунтування доцільної соціально-економічної політики у Бангладеш. Заснований у 1957 році, штаб-квартира у місті Дакка (столиця
Бангладеш). Налічує близько 200 співробітників.
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Нові пропозиції, звичайно, можуть виникнути у результаті випадкової
прозорливості («еврика» відкриття). Проте організація з якісним менеджментом не може виживати, покладаючись лише на випадок або прозорливість. Нові пропозиції повинні створюватися постійно. Це вимагає
системності з метою розвитку і запуску нових пропозицій. Цьому присвячений даний розділ. Ми описуємо, яким чином систематично генеруються, оцінюються та виводяться на ринок нові ідеї, а потім яким чином їх запускають
та (іноді) модифікують на вступній стадії та стадії зростання протягом життєвого циклу пропозиції – так само, як це воно здійснюється у приватному
секторі.

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЇ – ПРОБЛЕМА СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ
Розробка нових і захоплюючих пропозицій цінності – один з найважливіших викликів, з яким має справу будь-який менеджер. Пропозиція організації дуже сильно визначає те, чим організація насправді є і яким чином її
бачать цільові аудиторії, конкуренти, штатний персонал, волонтери, спонсори і широкий загал – багато з яких є ключовими базовими ресурсами майбутнього. Вибір нових пропозицій значно впливає на майбутнє будь-якої
організації, тому їх необхідно ретельно обмірковувати та не полишати на
волю випадку або ж особистих вподобань.
Неприбуткова організація має у своєму розпорядженні 9 базових стратегій зростання, описаних у Таблиці 9-1.1 Ці стратегії відрізняються мірою, до
якої маркетолог бажає робити акцент на розвитку ринку чи пропозицій. Поперше, організація може вирішити зконцентруватися на існуючих пропозиТаблиця 9-1.
Варіанти стратегій пропозиції для неприбуткових організацій
Нові пропозиції

Чинні ринки

1. а. Проникнення на
ринок

Нові пропозиції:
подібні

Чинні пропозиції:
не подібні

4. Розширення
пропозиції

7. Розвиток пропозиції

2. Розширення ринку

5. Триваюча
диверсифікації

8. Диверсифікація
пропозиції

3. Розвиток ринку

6. Диверсифікація
ринку

9. Радикальна
диверсифікація

в. Зменшення витрат
с. Утримання ринкової частки
Нові ринки:
подібні
Нові ринки:
не подібні
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ціях та існуючих ринках (клітинка 1). У межах цієї стратегії вона може обирати поміж трьома підстратегіями. Вона може прагнути зростання, більш
активно проникаючи на свій чинний ринок, або ж шляхом розширення ринків, або ж намовляючи переключитися під свій патронаж тих, хто вже є на
ринку. Вона може вирішитися утримуватися від значного зростання, але
стати більш ефективною у маркетингу стосовно своїх чинних клієнтів. Або
ж вона може вирішити підтримувати статус-кво. Хоча може видаватися, що
два останні стратегічні положення є ніякими, мусимо апелювати до багатьох
організацій, що є дві ситуації, в яких вони мають сенс:
l

l

Падаючий ринок. Якщо ринковий попит знижується, як у випадку з потребою фінансувати дослідження та лікування поліомеліту, маркетолог
може забажати поводитися з програмою неначе з «готівковою дійною коровою», забираючи звідти ресурси, або ж стати ефективнішим, виробляючи таким чином надлишок, який буде використовуватися в іншому
місці.
Нова конкуренція. Ринковий лідер завжди стоїть обличчям до можливих
викликів з боку нових конкурентів. Таким чином, провідна лікарня може
вважати великим успіхом, якщо вона може просто підтримувати свій
чинний рівень обсягів послуг кімнати невідкладної допомоги опісля того,
як новий центр невідкладної медичної допомоги вийшов на ринок.

Друга позиція організації може вимагати пошуку нових ринків для існуючих пропозицій (клітинки 2 і 3). Фірми можуть додати ринкові сегменти,
подібні до їх поточних ринків, наприклад, коли соціальні маркетологи, які
борються з проблемою ВІЛ/СНІД, бажають перенести програми, що спрацювали у Бангладеш, на ринки сусідніх країн, на зразок Індії або Непалу (клітинка 2, розширення ринку). Більш сміливо, а тому більшим викликом, було
б спробувати адаптувати програми боротьби з ВІЛ/СНІД до більш несхожих
ринків, таких як Західна або Східна Африка, Тибет, або ж племена аборигенів у Новій Гвінеї (клітинка 3, розвиток ринку).
Виконання цих стратегій не вимагає значних змін у пропозиції організації. Скоріше, це вимагає більшої уваги до інших складових маркетингового
міксу, таких як реклама, канали розповсюдження, особисті контакти, а
також менеджмент цін та витрат. Це також може залучати незначні зміни у
пропозиції, такі як зміна упаковки, редизайн особливостей тощо.
У цьому розділі наша увага повертається до 6-ти нерозглянутих стратегій
Таблиці 9-1, що включають нові пропозиції. Неприбуткова організація може
додавати нові пропозиції, відносно подібні або відносно неподібні до їх попередніх пропозицій. У будь-якому випадку, вони можуть концентруватися на
існуючих ринках (клітинки 4 і 7), подібних нових ринках (клітинки 5 і 8),
або неподібних нових ринках (клітинки 6 і 9). Очевидно, найризиковіша позиція – це клітинка 9, де цілком нові пропозиції (особливо нові пропозиції
для світових ринків) виводяться на радикально нові ринки. Навчання маленьких дітей читати за допомогою розмов з комп’ютером, який розпізнає
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голос, може бути прикладом такої справи. Система такого типу була досліджена Асоціацією розвитку освіти у Ньютоні, штат Масачусетсa .
Організація, яка дослідила пропозиції в усіх шести клітинках нових пропозицій Таблиці 9-1, це – Народонаселення та громадські асоціації розвитку
(PDA) Мечая Віравайдіяb, провідна організація соціального маркетингу у
Таїланді:
1. Розширення пропозиції (клітинка 4). PDA додала нові типи контрацептивів (а саме нові види пігулок для орального прийому) з метою обслуговування чинних ринків цільової аудиторії.
2. Триваюча диверсифікація (клітинка 5). PDA додала послуги з охорони
здоров’я у своїх клініках планування сім’ї, до яких може прийти кожен.
3. Диверсифікація ринку (клітинка 6). PDA розробила програму з метою
проведення тестів на здоров’я у школах та лікарнях, використовуючи
надлишок спроможності свого медичного персоналу, який працює повний робочий день.
4. Розвиток пропозиції (клітинка 7). PDA розробила екстенсивні кампанії
з боротьби вз ВІЛ/СНІД на існуючих ринках.
5. Диверсифікація пропозиції (клітинка 8). PDA почала допомагати домогосподарствам у селах з методиками та фінансуванням будівництва дуже
необхідних водяних баків для зберігання дощової води.
6. Радикальна диверсифікація (клітинка 9). PDA просунула свою програму
TBIRD, призначену приваблювати великокий бізнес до формування партнерств з метою розвитку місцевих громад.
Ці нові справи – це загальний результат природного ентузіазму молодих
організацій, які досі знаходяться у стадії зростання. Решта цього розділу
особливо релевантна у наступному питанні: яким чином зріла неприбуткова
організація має розробляти нові пропозиції. Кожний неприбутковий сектор
містить організації, які можна назвати «інноваторами». Однак, волі до інновацій не достатньо. Багато організацій запускають нові пропозиції, які зазнають невдачі:
«У лікарні на 300 ліжок на сході штату Іллінойс з’явилася світла ідея
впровадження нової програми догляду за дорослими як рішення проблеми невикористаного простору. Вони спроектували цілий поверх
для обслуговування літніх громадян, які потребували особистого догляду та послуг в амбулаторних умовах протягом дня, але які щовечора поверталися б додому. Витрати для родини пацієнта складали
$16 на день, а транспортування повинно було здійснюватися або оплачуватися родиною пацієнта. У єдиному дослідженні, що проводилося
a Асоціацією розвитку освіти (Educational Development Associates) – міжнародна неприбуткова організація,
яка розробляє та оцінює інноваційні програми з метою вирішення актуальних світових проблем у сфері
освіти, охорони здоров’я та економіки. Заснована у 1958 році, штаб-квартира у Ньютоні (штат Массачусетс). Станом на 2012 рік реалізувувала близько 250 проектів у 23 країнах світу.
b Мечай Віравайдія (Mechai Viravaidya) – громадський та державний діяч Королівства Таїланд, засновник
та голова правління низки фондів та громадських організацій, у тому числі PDA.
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з метою обгрунтування цієї концепції, було помічено той факт, що багато людей похилого віку мешкають у радіусі трьох миль. Центр догляду за дорослими відкрився, маючи змогу обслуговувати 30
пацієнтів. Підписалися лише 2!»
Існує багато підстав, чому ця або подібні пропозиції цінності не приносять
результатів:
1. Топ-адміністратор проштовхує ідею, не зважаючи на брак обґрунтування
за допомогою досліджень.
2. Поганими є організаційні системи з оцінювання та впровадження ідей
для нових пропозицій (погані критерії, погані процедури, погана координація роботи відділів).
3. Поганим є вимірювання розміру ринку, прогнозування та маркетингові
дослідження.
4. Поганим є маркетингове планування – тобто погане позиціонування, погана сегментація, недостатній бюджет і занадто високі ціни.
5. Виразність пропозиції під кутом зору вигод для цільової аудиторії не є достатньо зрозумілою.
6. Пропозиція цінності погано спроектована.
7. Витрати на розвиток є неочікувано високі.
8. Зворотна реакція конкурентів є неочікувано інтенсивна.
9. Просування є неадекватне.
Застереження – стережіться деформації місії
Звичайно, хорошою причиною не застосовувати нові пропозиції є те, що
вони зазнають невдачі. Однак, інша та більш серйозна проблема може бути
наслідком пропозицій, які є успішними! Хоча для організацій важливо постійно оцінювати нові ідеї, щоб організація продовжувала зростати, а персонал продовжував бути у захопленні та залишався мотивованим, проте існує
реальна загроза реалізації проектів, які не дуже добре підходять організації.
Основним джерелом інновації програм для багатьох неприбуткових організацій є просто доступність грантової підтримки від урядових агенцій або фундацій. Організації стають «мисливцями за грантами», реагуючи на готівку
без ретельного осмислення того, чи відповідає це їх місії.2
Цей процес може викликати серйозне викривлення організації. «Деформація місії» може призвести організацію у сфери та інтереси, далекі від їх
первісних зобов’язань. Портрет організації починає виглядати дуже
«рябим». Таке має багато серйозних негативних наслідків. Новий персонал
потрібно залучити для цих нових справ, тож їх може бути складно освоїти в
організаційному плані. Можуть стати потрібними нові навички, що мають
малу синергію із центральними програмами. Організацію може бути важче
описати для потенційних спонсорів, тому підприємства-благодійники можуть уникати організацію як таку, в якої не відповідний фокус. Увага може
відволікатися від відновлення потреби в основній діяльності.
Таким чином, дуже важливо, щоб головним критерієм для будь-якої
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нової справи була відповідь на запитання: Чи сумісно це з місією? Цей критерій також необхідно застосовувати у процесі щорічних переглядів минулих справ з метою виявлення, чи страждали вони від «дрейфу програм», що
ставили під загрозу місію організації.

ПРОЦЕС РОЗРОБКИ НОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Нові пропозиції не слід залишати на розсуд примхи або випадку. Організація, що бажає бути підприємницькою, мусить заснувати системи з розробки та запуску успішних нових пропозицій. Є ефективна методологія
виводу на ринок нових пропозицій, яка, хоча й не гарантує успіх, проте зазвичай збільшує його ймовірність. На Рисунку 9-1 показані загальні кроки
розвитку нового продукту. Ці кроки описані у наступних пунктах.

Генерація
ідеї

Скринінг
ідеї

Розробка
пропозиції

Розробка і
тестування
концепції

Ринкове
тестування

Формулювання
маркетингової
стратегії

Аналіз бізнес-діяльності

Впровадження

Рисунок 9-1. Основні стадії розвитку нового продукту

Генерація ідеї
Організації відрізняються за їх потребами у нових ідеях. Деякі організації
дуже зайняті виконанням поточної діяльності, тому їм не потрібні нові завдання. Їх корпоративні документи або ради правління можуть забороняти
їм робити певні речі. Лікарня, наприклад, уповноважена для виконання певних операцій і не зацікавлена (або ж юридично не в змозі) займатися новими
справами, не пов’язаними з її основним бізнесом. Іншим організаціям потрібні одна або дві великі нові ідеї, оскільки їх основний бізнес погіршується.
На початку 1970-х років, коли поліомеліт став ефективно контрольованим,
організація March of Dimes повинна була винайти абсолютно нове фокусування. Після переміщення фокусування на вроджені вади протягом наступних 30-ти років, March of Dimes зараз знову обдумує нову зміну напряму.
Організація вважає, що наголос на «вадах» має занадто багато обмежень і є
занадто негативний, тому вони репозиціонують свій фокус на «Допомагаємо
Вам мати здорову вагітність і здорову дитину» (www.modimes.org). Така
зміна напряму відкриває двері для нових справ усіх видів. ( Див. Рисунок 92).
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Стадія генерації ідей найбільш доречна для організацій, яким потрібна
одна або більше ідей для підтримки чи розширення їхніх послуг. Зрештою,
наша позиція означає, що в умовах високої ймовірності провалу нових ідей,
чим більше ідей генерує організація – і чим сильніше вони відрізняються
одна від одної – тим більше шансів знайти успішні ідеї. Ідеї можуть виникати
спонтанно з наступних «природних» джерел:
s Особисте натхнення одного або більшої кількості членів організації.
s Випадкові подразники, які пощастило отримати із зовнішнього середовища – наприклад, навчитися новій ідеї від конкурентів або під час дискусії з менеджерами неприбуткових організацій з інших частин країни
чи світу.
s Запити клієнтів або спонсорів щодо нових пропозицій або модифікацію
існуючих пропозицій.
У таких джерел є дві основні вади. По-перше, у випадку покладання на
них, необхідна комбінація випадковостей для виникнення ідеї та пильність
менеджера щодо її визнання. Покладання на ці підходи може бути прийнятним для молодих «неопірених» неприбуткових організацій з обмеженим
бюджетом. Проте очевидно, що це не ті типи підходів, які повинна застосовувати зріла неприбуткова організація. Такі випадкові підходи мають ще
другу проблему. Як зазначає Кромптон, «Існує багато доказів, які свідчать,
що численні зусилля зі створення нових програм, які призначені задовольняти потреби клієнтів, є “кровозмішанням”. Тобто існує тенденція тяжіння
до попереднього досвіду, попередніх підходів, або ж до помірних перекручень старих рішень, що є протилежним до дійсного пошуку нових ідей. Ми
стаємо жертвами звички».3
Якщо організація прагне бути систематичною та креативною у процесі
генерації своїх ідей, потрібно здійснити чотири кроки:
1. Має бути зобов’язання здійснювати щоденний та формалізований пошук
нових ідей.
2. Відповідальність за це завдання повинна бути спеціально покладена на
окрему особу або групу осіб.
3. Мусить бути впроваджена процедура систематичного пошуку нових
ідей.
4. Процедура повинна містити креативний компонент у тому випадку,
якщо замислюються справді нові ідеї.
Процедури збирання нових ідей
Встановлення процедури генерації нових ідей як частини функції управління знаннями організації, описано у Розділі 5. Це включає окреслення
штатним персоналом організації усіх можливих джерела нових ідей, а надалі стратегію генерування чи планового збирання ідей з кожного джерела.
Основні джерела та процедури для їх видобутку перераховані ось тут:
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Рисунок 9-2. Зміна фокусу March of Dimes
Дерело: March of Dimes.

1. Подібні організації:
а. Можна заснувати спільно фінансований інформаційний центр з метою
ділитися новими ідеями.
b. Слід включити у розклад рутинні візити чи телефонні розмови з подібними організаціями у конкретні дати (наприклад, перший тиждень
кожного лютого і кожного липня).
с. Доцільно регулярно відвідувати їхні веб сайти.
d. Особливу увагу потрібно приділяти інноваціям в інших країнах.
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2. Конкуренти:
а. Якщо конкурент проводить публічні зустрічі (наприклад, з лідерами
місцевої громади), їх доцільно відвідувати заради того, щоб дізнатися
про розвиток його ідей.
b. Якщо засідання ради директорів відкриті для громадськості, когось
слід призначити їх відвідувати.
с. Слід регулярно відвідувати їх веб сайти.
3. Грантодавці:
а. Запити пропозицій від фондів та урядових агентств потрібно регулярно переглядати.
в. Звіти стосовно нещодавних грантів також слід переглядати у джерелах
на зразок Chronicles of Philantrophy.
4. Газети, журнали:
а. Слід визначити потенційні джерела ідей, підписуватися на видання,
та певна особа (або декілька людей) повинна бути призначена з метою
повсякденно вивчати ці джерела.
b. Можна також підписатися на послуги пресс-служби.
с. Можна найняти бібліотекаря та доручити їй/йому вказані завдання.
d. Слід регулярно здійснювати пошук в Інтернеті за ключовими словами.
е. Можна зробити запит провайдерам Інтернет-послуг, на зразок AOL,
щоб вони автоматично надсилали на електронну пошту статті, які стосуються даної тематики
5. Конференції, торгові виставки, лекції:
а. Слід призначити людей, які будуть повсякденно відвідувати важливі
події з метою збирання ідей та корисної літератури.
6. Цільові аудиторії та посередники:
а. Організації повинні заохочувати кінцеві цільові аудиторії та дистриб’юторів висловлювати їхні ідеї, а не чекати, аж поки ті запропонують їх спонтанно. Багато організацій отримують більшість своїх
нових ідей, активно слухаючи цільові аудиторії.
b. Може бути дуже цінним встановлення механізму зворотного зв’язку
із цільовою аудиторією в Інтернеті. Розповіді споживачів дуже допомогли своїми порадами організації March of Dimes.4
7. Співробітники та штатний персонал:
а. Організація повинна заохочувати співробітників надавати пропозиції,
а також нагороджувати їх фінансово або в інший спосіб, якщо їх ідеї
виявилися плідними.
8. Інтернет:
а. Веб сайти конкурентів або подібних прибуткових чи неприбуткових
організацій можуть регулярно переглядатися.
b. Загальнодоступні блоги, які стосуються місії неприбуткової організації у широкому розумінні, часто виявляють дражливі моменти та пропозиції у багатьох сферах.
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Конретні дати і посадові обов’язки повинні бути встановлені для виконання кожної з описаних раніше технологій збирання інформації. У подальшому формальний механізм звітів та оцінювання слід розробити з метою
гарантувати, що кожну ідею офіційно розглянуть. Нарешті, система мусить
бути розблокованою. Менеджери нижчого рівня не повинні мати змогу саботувати процес генерації ідей, називаючи ідеї посадової дрібноти або ж зовнішні ідеї «занадто шаленими» чи «такими, що зараз нам не підходять».
Подібні судження має виносити топ-менеджмент.
Однією з технологій підвищення ймовірності появи нових ідей є призначення відповідальної особи, яку можна назвати менеджером ідей5. Менеджер ідей слугує у якості пункту прийому гарних ідей, висунутих іншими.
Він або вона здійнює попередній аналіз та оцінювання цих ідей, і намагається визначити насправді цінні – ті, які допомогли б цільовій аудиторії або
організації. Нарешті, менеджер ідей турбується щодо нових ідеї в організації
та захищає їх.
Функція менеджера ідей має бути надана особі, у якщї є певна влада і
вплив в організації, краще в межах ширшої функції «менеджменту знань».
Інші хороші кандидати – це менеджери зі стратегічного планування і маркетингу. Обидва менеджери повинні створювати нові ідеї, які мусять гарантувати майбутнє їхньої організації. Важливо, однак, щоб генеральні
директори неприбуткових організацій «купували» ідеї, доручаючи менеджмент ідеї одному з цих людей.
Скринінг ідей
Як тільки система генерації ідей акумулювала значну їх кількість (деякі
з них є вочевидь безглузді), потрібно докласти певних зусиль задля відокремлення групи найбільш багатообіцяючих ідей. Мета просіювання ідей –
це попередній перегляд нових ідей та виявлення тих, що не заслуговують подальшої уваги. Є певні шанси, що результатом скринінгу буде передчасна
відмова від чудової ідеї (помилкова відмова). Проте може трапитися й гірше:
для подальшої розробки може бути обрана погана ідея як результат відсутності скринінгу (помилкове прийняття). Кожна розроблювана ідея вимагає
від менеджменту значного часу та грошей. Мета скринінгу, таким чином,
полягає у виключенні всіх ідей, окрім найбільш багатообіцяючих.
Наприклад, уявімо університет, який роглядає ідеї для нових програм з
метою експансії своїх освітніх послуг на більшу територію міської агромерації. Серед нових програмних ідей є: 1) нова програма жіночих досліджень,
2) нова програма проведення досліджень афроамериканців, 3) школа дантистів, 4) нова програма навчання дорослих, 5) магістерська програма вихідного дня з бізнесу. В університету немає ресурсів для запуску більш ніж
однієї з цих програм, тож йому потрібні способи ідентифікації найпривабливішої програми.
Декілька кроків є необхідними з метою гарантувати ефективний скриніг
ідей в організації:
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1. З метою оцінювання нових ідей слід заснувати офіційний скринінговий
комітет. Він мусить включати представників кожного ключового функціонального відділу, що має обов’язки, що стосуються однієї або більше
з числа запропонованих ідей.
2. Мають бути заплановані регулярні зустрічі з метою оцінювання нових
ідей.
3. Потрібно розробити критерії оцінювання ідей. Критерії повинні застосовуватися постійно протягом багатьох засідань з оцінювання. Приклади
таких критеріїв включають наступні:
а. Обсяг потенційної цільової аудиторії.
b. Обсяг необхідного фінансування
с. Ймовірні потреби щодо часу та енергії менеджменту.
d. Новизна ідеї для цільової аудиторії та організації.
с. Наслідки під кутом зору бажаного публічного іміджу організації.
f. Ступінь можливої конкуренції.
g. Ймовірність залучення зовнішніх джерел фінансування.
h. “Зворотня сторона” негативних наслідків у випадку провалу справи.
4. Вага кожного критерію має бути сформована перед кожним засіданням з
оцінювання. Ці вагові показники повинні встановлюватися топ-менеджментом, оскільки вони прямо впливають на те, що організація бажає
робити у майбутньому. Надання великої ваги «новизні ідеї для організації» (як негативній рисі), наприклад, неминуче означатиме, що організація прийматиме більше ідей, близьких до її поточних пропозицій. У
випадку альтернативного варіанту з надання малої ваги – це означатиме,
що організація ймовірніше втілить відносно сміливі інновації.
5. Перед засіданнм комітету з оцінювання, один чи більше штатних співробітників повинні підготувати брифи з кожної ідеї як основу для групової
дискусії. Кожний бриф мусить презентувати данні, релевантні у випадку
кожного з основних критеріїв.
6. Група повинна збиратися та обговорювати кожну ідею. Після цього вона
повинна прорангувати кожну ідею індивідуально або колективно за кожним критерієм. (Слід розробити форму для цього завдання). Кожний оцінювач (він чи вона або група у цілому) має також зазначити, наскільки
він чи вона упевнені щодо рейтингу кожного критерію.
7. Зважений рейтинг цінності для кожної нової ідеї слід підрахувати разом
з зваженим рейтингом упевненості.
8. Ідеї-кандидати потім слід впорядкувати відповідно до рейтингів цінності
та упевненості.
9. Найкращі ідеї повинні перейти на наступну стадію. Цей відбір включатиме управлінський компроміс поміж рейтингами цінності та упевненості.6
Розробка та тестування концепції
Ідеї, що пережили скринінг, повинні пройти подальший розвиток, аби
стати цілісними концепціями. Важливо відрізняти ідею, концепцію та
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імідж. Ідея – це те, що сама організація уявляє як пропозицію для ринку.
Ідею потрібно розвинути у концепцію, тобто у детально розроблену версію
ідеї, що у кінцевому підсумку виражена як пропозиція цінності у термінах,
які мають значення для цільової аудиторії. Імідж – це конкретна картинка,
яку цільові аудиторії набувають стосовно фактичної або потенційної інновації.
Розробка концепції
Припустимо, що внаслідок скринінгу різноманітних нових програм та
ідей університет, щодо якого раніше йшла мова, приймає рішення: найкраща ідея – це нова програма з навчання дорослих. Це ідея пропозиції. Завдання університету – перетворити цю ідею на привабливу концепцію. Кожна
ідея може бути перетворена на декілька концепцій, тож не усі з них є однаково привабливі. Серед концепцій, які можна створити навколо вказаної
ідеї, є:
u Концепція 1. Вечірня программа, орієнтована на гуманітарні науки, що
включає переважно обов’язкові курси і не передбачає надання кредитів
за минулий досвід.
u Концепція 2. Вечірня программа, орієнтована на розвиток кар’єри, що
містить дуже широкий вибір курсів і надає кредити за минулий досвід.
u Концепція 3. Вечірня програма з орієнтацією на загальну освіту для
людей віком понад 50 років, які бажають отримати ступінь бакалавра.
Тестування концепції
Тестування концепції передбачає збір реакцій цільової аудиторії на
кожну концепцію. Кожну концепцію слід презентувати у письмовій формі з
достатньою деталізацією, аби дозволити респонденту зрозуміти та виразити
її чи його рівень зацікавленості. Ось приклад Концепції 2 у більш детально
розробленій формі:
«Ми пропонуємо вечірню програму, яка називається Школа з Нового
Навчання, з орієнтацією на розвиток кар’єри та з дуже широким вибором навчальних курсів. Програма буде відкрита для осіб віком понад
24 роки. По закінченню студенти отримуватимуть ступінь бакалавра;
також передбачаються академічні кредити за минулий досвід та
вміння, використання оцінки лише «зараховано – не зараховано», та
укладення «контракту на навчання» між студентом та школою».
Цільові аудиторії визначені та з ними проведені інтерв’ю стосовно їхньої
реакції на вказану концепцію. Один підхід – це використання запитань на
зразок тих, що наведені у Таблиці 9-2. Останнє запитання у таблиці, наприклад, вимірює намір цільової аудиторії діяти і здебільшого є сформульоване
наступним чином: «Ви (остаточно так, можливо так, можливо ні, остаточно
ні) записуєтеся навчатися за цією програмою?». Припустімо, що 10% цільової аудиторії вказали «остаточно записуємося», а ще 5% вказали «можливо
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Таблиця 9-2.
Основні запитання з тесту щодо концепції нової освітньої програми
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чи зрозуміла для вас ця концепція вечірньої програми для дорослих та її різноманітні особливості?
За яких підстав ви могли б записатися на навчання за цією програмою?
Якими є ваші очікування щодо якості програми?
Чи задовольняє ця програма ваші дійсні потреби?
На вашу думку, що саме слід вдосконалити у цій програмі?
З ким би ви радилися з приводу того, чи варто записуватися на
цю програму?
Що ви думаєте стосовно оплати за навчання на цій програмі?
Які конкуруючі програми спадають вам на думку, які вам найбільше подобаються?
Чи записалися б ви на навчання за цією програмою?

записуємося». Університет застосував би ці відсотки (або ж набагато нижчі)
до відповідного розміру цільової аудиторії з метою оцінювання того, чи достатньою була б кількість студентів. Навіть тоді така оцінка у кращому випадку є попередньою, оскільки люди часто не виконують те, що вони сказали
нібито мають намір зробити. Проте, рангуючи таким чином альтернативні
концепції з огляду на цільові аудиторії, університет може дослідити, яка
саме концепція має найбільший ринковий потенціал.
Дуже важливо, щоб існував ринок для пропозицій товарів та послуг. Як
нещодавно зазначено у виданні Стенфордський огляд соціальних інновацій,
“Міжнародні організації з розвитку витрачають багато грошей та зусиль на
будівництво спроможності малого бізнесу. Хоча вони часто не в змозі запитати людей, чи бажають вони товарів та послуг цього бізнесу». Ріордан вважає: «Сьогодні майже всі організації з міжнародного розвитку кажуть, що
вони керуються попитом, і термін «керований попитом» став мантрою. Але
ж, незважаючи на цю риторику, більшість практичної діяльності з міжнародного розвитку залишається керованою пропозицією, а не попитом». Він
дійшов висновку «Найкращий спосіб досягти ланцюгової реакції у розвитку
– це йти до одного покупця за один раз».7
Формулювання маркетингової стратегії
Як тільки ідея обрана, організація повинна розробити попередню чернетку маркетингової стратегії, яку вона має використовувати з метою виведення на ринок нової програми, спрямованої на цільову аудиторію. Важливо
оцінити всі доходи та витрати нової програми на черговому етапі бізнес-аналізу.
Основна маркетингова стратегія мусить бути висловлена у формулюванні,
що складається із трьох частин. Перша частина описує розмір, структуру та
поведінку цільового ринку, викладає призначене позиціонування нової про290
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позиції на цьому ринку (включно з будь-якими варіантами брендингу), а
також цілі щодо обсягів та впливу протягом перших декількох років. Для
гіпотетичного університету це може бути наступним:
Цільовий ринок – це дорослі люди віком понад 24 роки, які живуть у
великій міській агломерації й ніколи не навчалися на бакалавраті, але
мають для цього навички та мотивацію. Ця програма відрізнятиметься
від інших програм тим, що передбачатиме академічний кредит за відповідний минулий досвід, а також акцентуванням на розвитку
кар’єри. Вона буде брендована як програма «Навчання протягом
життя». Школа прагне залучити 60 студентів протягом першого року
з чистим збитком не більш $300 тис. Метою другого року є вступ 200
студентів з чистим прибутком не менш $100 тис.
Друга частина формулювання маркетингової стратегії описує очікувану
ціну послуги (якщо така планується), стратегію розподілу та маркетинговий
бюджет на перший рік:
Нова програма буде пропонуватися у корпусі університету, розташованому у діловій частині міста. Усі курси відбуватимуться один раз на
день увечері з 18 до 21 години. Оплата за навчання становитиме $800
за один курс. Бюджет просування на перший рік складатиме $100
тис., з яких $50 тис. буде витрачено на рекламу та ЗМІ, а решта на особисті контакти. Ще $20 тис. будуть витрачені на маркетингові дослідження з метою аналізу та моніторингу ринку.
Третя частина формулювання маркетингової стратегії описує очікувані
довгострокові ціни та маркетинг-мікс стратегії у довгостроковій перспективі:
Університет зрештою очікує досягти постійного залучення на цю програму 400 студентів. Коли вказаний рівень буде досягнуто, тоді буде
призначена постійна адміністрація. Оплата за навчання щороку підніматиметься відповідно до показників інфляції. Бюджет просування
залишатиметься на постійному рівні у розмірі $70 тис. Щорічний бюджет на маркетингові дослідження складатиме $10 тис. Довгостроковий цільовий прибуток цієї програми – $200 тис. на рік, і ці гроші
використовуватимуться для підтримки інших програм, які не є самоокупні.
Бізнес-аналіз
Як тільки розроблена задовільна ідея пропозиції та маркетингова стратегія, організація стає спроможна здійснити тверезий бізнес-аналіз привабливості пропозиції. Наприклад, університет мусить оцінити можливі доходи
та витрати програми у випадку різної можливої чисельності вступників.
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Аналіз беззбитковості – це інструмент, який з цією метою використовують
найчастіше. Припустимо, університет дослідив, що йому необхідно 160
вступників задля забезпечення беззбитковості. Якщо університету вдасться
залучити понад 160 студентів, ця програма дасть чистий прибуток, що
можна використовувати з метою підтримки інших програм. Якщо студентів
не вистачає, університет на цій новій програмі втратить гроші.
Розробка пропозиції
Якщо організація задоволена фінансовою життєздатністю ідеї, вона починає надавати конкретної форми пропозиції цінності. Особа, відповідальна
за ідею, може почати розробляти брошури, розклади, рекламні оголошення,
маркетингові плани та інші матеріали, потрібні з метою реалізації програми.
Кожний із розроблених матеріалів потрібно тестувати на цільовій аудиторії перед друком та розповсюдженням. Вибірку перспективних студентів
серед представників цільової аудиторії, наприклад, можна опитати щодо
експериментальної моделі брошури, яка описує нову програму. У результаті
переважно отримуються цінні пропозиції, що призводять до покращеного
позиціонування.
Тестування ринку
Коли організація задоволена початковими матеріалами та розкладом,
вона здатна провести ринкове тестування з метою справдити, чи насправді
концепція буде успішною. Тестування ринку – це стадія, на якій пропозиція
та маркетингова програма представляються групі автентичної цільової аудиторії з метою визначити, наскільки цільова аудиторія насправді зацікавлена у програмі. Таким чином, університет може вирішити розіслати 10 тис.
брошур сильним потенційним студентам на обраній території протягом листопаду, щоб побачити, чи набереться принаймі 30 студентів. Якщо понад 30
студентів виявлять бажання вступити, ринкове тестування слід вважати успішним та можна розгортати повномасштабне просування. В іншому випадку, для програми можна змінити формулювання, або ж програму можна
взагалі закрити.
Тест ринків – це кінцева форма тестування реакції цільової аудиторії
на новий продукт. Організація може використовувати одне або більше розташувань з метою вимірювання життєздатності нової програми, не розпочинаючи масовий продаж по всій системі. Ринкове тестування може мати ще
одну важливу функцію – визначення найкращої з кількох альтернативних
маркетингових стратегій. Уявімо, що Університет штату Іллінойс роздумував над запуском такої ж нової програми, як наш гіпотетичний університет.
Університет штату Іллінойс складається з трьох університетських містечок,
а не лише з одного. Він може розробити ідею та провести її тестування в одному з кампусів, щоб побачити, чи добре вона працює, або ж він може провести тестування в усіх кампусах. В одному кампусі наголос можна було б
зробити на прямих поштових розсилках випускникам, у другому – спрямувати зусилля на тих, хто ще не навчався у цьому закладі, але кого може за292
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цікавити пропозиція, а в третьому – сконцентруватися на Інтернет-маркетингу, розрахованому на широку аудиторію. В результаті Університет штату
Іллінойс може розвивати цінні інсайти стосовно економічної ефективності
різних підходів до просування. Якщо нова програма виявилася успішною в
одному чи більше тестових ринків, її потім можна запустити в усіх кампусах,
де це є доречним.
Впровадження на ринок
Впровадження на ринок – це низка заходів, що застосовуються з метою
дійсно представити ринку нову пропозицію, після рекомендації «впроваджувати» за підсумками ринкового тестування. Перший крок – це прийняття
4-х критичних рішень щодо виведення на ринок (хоча не всі чотири матимуть місце у кожному випадку):
1. Коли впроваджувати. Фактори, які слід розглянути: а) чи потрібно спочатку згорнути стару програму (наприклад, використати до кінця
оренду); б) чи є сезонний піковий час для виведення товару на ринок (наприклад, новий музей для дітей на початку літа або ж програма проти водіння у стані сп’яніння перед Різдвяними святами); в) чи слід
доопрацювати пропозицію; г) чи є ризик того, що важливі суперники досягнуть ринку першими (або ж, в іншому випадку, дійдуть компромісу
щодо сприятливих обставин запуску).
2. Де впроваджувати. Якщо пропозицію потенційно необхідно продавати
на великій географічній території, організація має вирішити: чи слід займатися одразу усім ринком, або ж починати повільно, розгортаючи пропозицію на одному ринку за іншим. Програма із соціальних послуг,
наприклад, може націлюватися на усе місто або штат, чи випробовутися
у сусідньому районі. Підхід «увесь ринок» має переваги стосовно економії
завдяки масштабу, від випередження конкурентів, а також через досягнення значного впливу у рекламі та зв’язках із громадськістю. Однак,
при цьому припускається, що програма досить добре завершиться, а її
шанси на кінцевий успіх є відмінні. Переваги поступового впровадження, які цілком можуть компенсувати його повільну швидкість та
більшу загальну вартість, полягають у наступному: а) можна вивчати процес у розвитку, б) якщо оптимістичні прогнози не реалізуються, проект
може бути скасований або ж «відправлений назад на креслярську
дошку», з метою зниження вартості та зменшення утруднень для організації.
3. На кого спрямований запуск. Навіть у випадку локального поступового
впровадження керівник програми повинен вирішити: чи спрямувати пропозицію на всіх можливих членів цільової аудиторії, чи сфокусуватися
насамперед а) на тих, хто швидше за все відповість на пропозицію; б) на
тих, хто швидше за все відіграє важливу провідну роль щодо інших осіб;
в) на обидві групи.
4. Як запустити. Мають бути прийняті тактичні рішення стосовно досягнення максимального впливу на момент запуску та у подальшому. Вклю293
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чаючи рішення стосовно коротких рекламних оголошень, ступеню секретності, кількості та типу висвітлення у ЗМІ тощо.
Другим кроком у цьому процесі є покладення на певну особу чи групу осіб
відповідальності за запуск та період впровадження. Тут керівництво повинно
вирішити, чи буде існувати окрема венчурна керівна група (або ж особа) з
питань нової пропозиції, чи буде створений окремий венчурний відділ з питань запуску усіх нових справ, чи буде створене нове підприємство з обов’язками від усіх чинних осіб або відділів.
Останнім кроком є створення формальної процедури планування з метою
забезпечення виконання усі необхідниї завдань а) у правильному порядку;
б) за розкладом; в) за найменшої можливої вартості. Для цього завдання
існує низка цінних інструментів планування, таких як PERTa, CPMb тощо.8
Більшість із них забезпечують: 1) керівництво для осіб, які повинні виконувати кожен крок; 2) прогноз ймовірних дат запуску; 3) вирішальні серії кроків (це так званий вирішальний шлях), затримка яких означатиме
відтермінування дати запуску; 4) інструмент моніторингу за контрольними
точками, аби переконатися, що процес йде за графіком; д) можливості прийняття рішень, що дозволили б менеджеру запуску вирішити, які види діяльності прискорити на вирішальному шляху, якщо проект відстає від
розкладу.

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОПОЗИЦІЇ
Коли певна пропозиція пройшла через стадію Впровадження до описаної
вище Ринкової стадії розвитку процесу, необхідно її запустити та управляти
з великою обачністю. Продуктивність запущеної на ринок нової пропозиції
зазвичай слідує S-подібній кривій, що відома як життєвий цикл пропозиціїc (див. Рисунок 9-3).
S-подібна крива відзначена чотирма наступними стадіями:
a PERT (Program Evaluation and Review Technique, Програма оцінки та перегляду планів) – статистичний
інструмент, система мережевого планування, що застосовується в управлінні проектами. Вперше розроблена для ВМФ США у 1950 році. Приклад графіку PERT для проекту тривалістю 7 місяців, що складається
з 5 етапів (від 10 до 50) та 6 видів діяльності (від А до Е):

b

CPM (Critical path method, Метод критичного шляху) – алгоритм планування проектної діяльності. Розроблений наприкінці 1950-х років; автори Морган Р. Уолкер з компанії DuPont та Джеймс Е. Келлі з компанії Remington Rand. Використовувався для аналізу проектів у різних галузях, зокрема у будівництві,
аерокосмічній індустрії, оборонній промисловості тощо. Останнім часом сам вказаний алгоритм більше
не застосовується, проте загальна назва CPM застосовується до будь-яких підходів, що використовуються
з метою аналізу мережевих проектів.
c Життєвий цикл пропозиції: абревіатура англійською мовою OLC – offer life cycle, українською мовою –
ЖЦП.
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Рисунок 9-3.
Типовий S-подібний життєвий цикл пропозиції

Реакція

Зрілість
Занепад

Впровадження

Зростання

Час

1. Впровадження – це період повільного зростання, коли пропозиція впроваджується на ринок.
2. Зростання – це період швидкого прийняття ринком.
3. Зрілість – це період уповільнення темпів зростання, оскільки пропозиція домоглася сприйняття більшістю потенційних покупців.
4. Занепад – це період, коли продуктивність виявляє сильний дрейф по низхідній лінії.
Життєвий цикл пропозиції може бути визначний залежно від того, чи
описує він клас пропозиції (служба охорони психічного здоров’я), тип пропозиції (психоаналіз) або ж бренд (Клініка Меннінгерa). Поняття ЖЦП має
різну ступінь застосовності у кожному конкретному випадку. Класи пропозиції мають найдовший життєвий цикл. Можна очікувати, що виконання
багатьох класів пропозицій буде тривати необмежений термін на стадії зрілості. Наприклад, «служби охорони психічного здоров’я» з’явилися декілька століть тому у вигляді релігійних організацій, і можна сподіватися,
що вони залишаться у зрілому стані необмежений час. Натомість типи пропозиції здебільшого мають більш стандартний ЖПЦ, аніж пропозиції класів. Таким чином, служба охорони психічного здоров’я розподіляється на
такі види, як психоаналіз, біоенергетика та групова терапія тощо, деякі з
яких починають проявляти ознаки зрілості, натомість інші, на зразок “Rolfa

Клініка Менінгер (Menninger Clinic) – психіатрична лікарня, становить один комплекс разом з санаторієм та школою психіатрії. Належить Фонду Менінгер, що був заснований родиною Менінгер у 1919 році.
Початково клініка та весь комплекс знаходилися у місті Топіка (штат Канзас), потім переїхали до Х’юстона
(штат Техас). Тривалий час являє собою світового значення центр розвитку психіатрії.
b Rolfing – система глибокого масажу, розроблена Інститутом структурної інтеграції Рольф, який заснувала
біохімік Іда Полін Рольф (роки життя: 1896-1979) у 1971 році.
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Продажі

Продажі

Рисунок 9-4.
Три моделі аномального життєвого циклу товару

Час

Час

Час

А. Зубчата
модель

Б. Циклічна
модель

В. Скороминуча модель

ing”b, можуть перебувати на стадії свого спаду. Що ж стосується брендів, то
вони, швидше за все, мають обмежену історію. Так, Клініка Меннінгер є відомою лікарнею, яка спеціалізується на психоаналізі, пройшла період швидкого зростання і зараз перебуває на стадії зрілості. Вона може припинити
своє існування чи бути поглинена новими ускладненнями.
Не всі пропозиції виявляють S-подібний життєвий цикл.Три інші загальні закономірності показані на Рисунку 9-4 та полягають у наступному:
1. Зубчата модель. (Рисунок 9-4А) У цьому випадку пропозиція протягом
стадії зрілості раптово вривається у новий життєвий цикл. Цей новий
життєвий цикл викликаний модифікаціями, новими застосуваннями, новими користувачами, змінами смаків або іншими чинниками. Наприклад, ринок психотерапії досягнув зрілості на певному рівні, а потім поява
групової терапії дала йому цілий новий ринок. На рівні бренду інтерес до
March of Dimes йшов на спад, поки організація не змінила своє фокусування на вроджені вади, а пізніше – на немовлят.
2. Циклічна модель. (Рисунок 9-4Б) Продуктивність деяких пропозицій демонструє циклічний характер. Наприклад, школи для інженерів проходять через чергування періодів високого та низького рівнів зарахування
студентів, що відображає зміни попиту і пропозиції на ринку. Уподобання
до політичних партій також, здається, слідує цій моделі. Період занепаду
є часом не усунення пропозиції, але підтримки її настільки, наскільки це
можливо в очікуванні нового циклу зростання.
3 Скороминуча модель. (Рисунок 9-4В) Тут нова пропозиція приходить на
ринок, швидко привертає увагу, приймається з великим запалом, рано
досягає піку та швидко спадає. Цикл схвалення є короткий, і пропозиція
прагне залучити обмежене коло людей, які шукають нові враження або
ж розвагу. Деякі види мистецтва і терапії виявляють характер примхи.
Хоча той факт, що пропозиції мають життєвий цикл, на перший погляд
може видаватися лише здоровим глуздом, це виявляється корисним для
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стратегічного планування, оскільки попереджає управлінців, що їм потрібно
налаштовувати фокус свого маркетингового мислення у залежності від стадії
ЖЦП, в якій вони знаходяться. Наступна частина цього розділу описуєт
маркетингові стратегії на стадіях впровадження та зростання.

СТАДІЇ ВПРОВАЖЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ
Один із способів характеристики змін, до яких прагнуть всі маркетологи
– це розрізняти перше та повторні прийняття пропозиції маркетолога. Очевидно, що стратегічні завдання, які змушують людей прийняти дії, початково дуже відрізняються від тих, які змушують повторювати їх або ж
продовжувати даний тип поведінки. Таким чином, отримання когось, хто
вперше здає кров, йде до театру чи навіть голосуватиме за демократів, на перший раз може бути дуже важко. Як тільки ця перешкода подолана, маркетингове завдання стає набагато простішим, особливо – якщо початковий
досвід приніс задоволення.
За цією логікою відповіді протягом життєвого циклу пропозиції можуть
бути поділені на дві частини, як показано на Рисунку 9-5. У деяких пропозиціях неприбуткових організацій ЖЦП може залучати винятково одноразове використання (наприклад, засвоєння інновації). Так, людина повинна
мати лише одне щеплення віспи; у цьому випадку (зазвичай) немає необхідності повторювати операцію. Однак, це трапляється відносно рідко. Більшість стратегій включають наступні спроби повторювати обміни. Проте
повторні обміни можуть відрізнятися, залежно від того, які повторювані дії
ми маємо на увазі: здача крові, відвідування опери або ж продовження нещодавно прийнятої поведінкової моделі, такої як припинення палити.
Прийняття інновацій
Очевидно, що для багатьох неприбуткових організацій викликом є змуРисунок 9-5.
Пробна та повторна поведінка протягом життєвого циклу пропозиції

Обміни
за період
Повторні

Пробні

Час
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сити цільову аудиторію спробувати щось нове. На щастя, є тривала історія
соціальних наукових дисциплін, що вивчають процес, за якого цільова аудиторія розпочинає щось нове.9 Антропологи культури досліджували, як
стародавніми культурами були прийняті нові метали, нові технології глазурування горщиків та нові види зернових. Соціологи села вивчили, як фермерами були прийняті нові добрива та практики управління господарством.
Економісти досліджували, як фірми впроваджували нові технології виробництва на кшталт проколювання киснем у сталеварній справі, натомість педагоги вивчили динаміку прийняття викладання інновацій, таких як «нова
математика» чи «нова англійська мова». Соціальні психологи дослідили процеси, яким чином люди набувають пристрасть до паління, наркотиків та алкогольних напоїв. Звичайно ж, і маркетологи протягом тривалого часу
досліджували прийняття нового товару та послуг.
Висновки з цих досліджень можуть допомогти менеджерам неприбуткових організацій зрозуміти, як вперше спричинити поведінку. По-перше,
вони дають уявлення щодо характеристик тих осіб, хто приймає інновації
на різних етапах, впродовж стадій впровадження, зростання та зрілості, а
також на взаємодію цих характеристик. По-друге, вони описують типові стадії, через які проходять люди у процесі прийняття даної інновації. Нарешті,
вони визначають характеристики пропозиції, впроваджувати яку буде відносно легко, у порівнянні з іншими.
Пошук потенційних інноваторів
Підхід масового ринку до запуску свіжих інновацій переважно не має
сенсу у випадку нових справ неприбуткових організацій. Він має два недоліки: 1) вимагає великих витрат на маркетинг, а також 2) включає у себе
значну кількість марного впливу на неперспективних або ж мало перспективних членів цільової аудиторії. Вказані недоліки призводять до іншого
підходу, а саме до цільового маркетингу, коли пропозиція спрямована на
групи, які, ймовірно, будуть найбільш заінтересовані. У свою чергу особи
(або організації) відрізняються тим, скільки інтересу вони виявляють в
нових ідеях, а також як швидко вони будуть рухатися через етапи змін та
випробовувати їх. Ці люди (або організації) є ранніми прихильниками, і маркетологу інновації слід спрямовувати на них маркетингові зусилля. Теорія
інноваційного прийняття вважає наступне:
1. Люди, які перебувають на цільового ринку, відрізняються за кількістю
часу, який проходить між впливом на них нової пропозиції та їх випробуванням цієї пропозиції.
2. Ранні прихильники, ймовірно, мають певні риси, що відрізняють їх від
пізніх прихильників.
3. Існують ефективні засоби масової інформації з метою донесення інформації до типів ранніх прихильників.
4. Типи ранніх прихильників, ймовірно, можуть бути важливими для управління громадською думкою; отже, вони є корисні з метою «реклами»
нової пропозиції потенційним покупцям.
298

Частина ІІІ
Розділ 9

Розробка маркетинг міксу
Розробка та запуск нових пропозицій

Індивідуальні відмінності щодо реакції на нові ідеї називають їхньою інноваційністю. Зокрема, інноваційність є ступенем, до якого певна особа чи
організація приймає нові ідеї відносно раніше, ніж інші члени соціальної
системи. На основі їхньої інноваційності особи або організації можуть бути
класифіковані за різними категоріями прийняття. У кожній товарній сфері
є особи, які схильні бути «піонерами споживання» та ранніми прихильниками. Деякі жінки першими приймають нову моду на одяг або нові прилади,
як от мікрохвильові печі; деякі лікарі першими призначають нові ліки,10 а
деякі фермери є першими у прийнятті нових методів ведення сільського господарства.11
Проте інші люди здебільшого приймають нововведення значно пізніше.
Це призвело до класифікації людей на категорії прихильників, як показано
на Рисунку 9-6.
Процес сприйняття представлений як нижченаведений нормальний (чи
близький до нормального) розподіл, побудований за плином часу. Після повільного старту усе більше людей сприймають інновацію, їх чисельність
сягає найвищого значення, а потім знижується по мірі того, як усе менше
людей залишаються у категорії несприйняття.
Придатні злами у розподілі використовуються для встановлення категорій осіб за критерієм сприйняття. Таким чином, інноваторами вважаються
перші 2,5 відсотки людей, які сприймають нову ідею; ранні прихильники
інновації – це наступні 13,5 відсотків, що сприймають нову ідею, й так далі.
Роджерс охарактеризував 5 груп прихильників інновації у відповідності
до їхніх головних цінностей.12 Домінантна цінність малої групи Інноваторів,
що є найпершими у цьому процесі – це заповзятливість; вони полюбляють
випробовувати нові ідеї, навіть йдучи на ризик, а також є багатонаціональної
орієнтації. Домінуючою цінністю наступної групи Ранніх Прихильників є
повага; вони насолоджуються позицією лідера у спільноті чи галузі, й рано
Рисунок 9-6.
Категорії прихильників на основі відносного часу прийняття
інновацій
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сприймають ідеї, пильно придивляючись до того, чи сприйняття підсилить
їх статус законодавців моди. У цій групі існує підгрупа, що називається Лідери Громадської Думки, від яких інші завжди чекають запровадження
нових ідей. Домінантна цінність наступної групи Ранньої Більшості – розважливість; ці люди полюбляють сприймати нові ідеї раніше за пересічного
члена соціальної системи, проте вони рідко виступають лідерами. Звичайно
ця група частіше містить у собі послідовників, які прислухаються до порад
або прикладів, наданих лідерами громадської думки, які їм передують. Домінантною цінністю Пізньої Більшості є скептицизм; вони не сприймають
інновації, аж доки вагома думка більшості не легітимізує її корисність. Вони
зазвичай приділяють мало уваги лідерам думок, покладаючись більше на
ринкові сигнали загального сприйняття. Нарешті, домінантна цінність Відстаючих – це традиція; вони підозріло ставляться до будь-яких змін та
сприймають інновацію тільки тому, що вона вже сама набула вигляду традиції.
Роджерс охарактеризував ключові риси представників Ранніх Прихильників наступним чином:
Відносто ранні прихильники у соціальній системі найчастіше є молодшими за віком, мають вищий соціальний статус, більш вигідне фінансове становище, більш спеціалізовану діяльність, а також тип
ментальних здібностей, що відрізняється від такого у пізніх прихильників. Ранні прихильники використовують джерела інформації більш
знеособлені та космополітичні, аніж ті, що їх використовують пізні
прихильники, а також ті, що знаходяться у тіснішому контакті з джерелом нової ідеї. Ранні прихильники використовують більше джерел
інформації, ніж пізні. Соціальні відносини ранніх прихильників
більш космополітичні, ніж у пізніх, а також ранні прихильники
більше впливають на громадську думку.13
Ці висновки мають очевидні наслідки для визначення тієї стратегії, що
обирається на фазах впровадження та зростання.
Інноватори
Ця група входить на ринок на фази впровадження життєвого циклу пропозиції. Однак, маркетолог може з трьох причин значною мірою знехтувати
цією групою. По-перше, це відносно мала група. По-друге, внаслідок своєї
заповзятливості вони, скоріше за все, самі дізнаються про інновацію й без
допомоги маркетолога. Нарешті, вони мають незначний вплив або ж зовсім
його не мають на тих, хто слідує за ними. Оскільки Ранні Прихильники та
Рання Більшість схильні сприймати Інноваторів як диваків, які бажають
усе спробувати, тож маркетолог ризикує позбавитись подальшого сприйняття, занадто орієнтуючись на цю групу.
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Ранні Прихильники
Ранні Прихильники – це ключ до успіху для більшості інновацій. Якщо
не досягти успіху з ними, період впровадження має бути продовжений,
інакше інновація може зовсім зазнати невдачі. Таким чином, важливим першим кроком у будь-якій маркетинговій програмі, що включає інновацію, є
ідентифікація Лідерів Громадської Думки. Нажаль, лідерство у громадській
думці не є узагальненою рисою. Певні цільові аудиторії чи домогосподарства
можуть бути Інноваторами в одній сфері, але не бути в іншій. Законодавець
моди у братстві чи жіночій спілці може не бути першим щодо здавання крові
та перегляду останніх фільмів. Більше того, думка, що інновації «просочуються» з вищих до нижчих верств, має обмежене застосування. Останнє дослідження показує, що Лідери Громадської Думки – не обов’язково
належать до суспільної еліти; їх можна знайти у всіх соціальних верствах.
Взагалі, останніми роками багато інновацій у моді, музиці, спорті та медіа
отримали поштовх до свого розвитку «з вулиці», у бідних та етнічних кварталах. Разом з тим, є деякі докази того, що одні й ті самі лідери громадської
думки можуть бути прихильниками подібних інновацій. Так, Ранні Прихильники захисних дитячих автокрісел можуть бути перспективними Лідерами Громадської Думки на підтримку законодавства щодо подушок
безпеки. Проте, такі припущення мають тестуватися. Існують три можливі
підходи у справі ідентифікації лідерів громадської думки:14
l Звіт про себе. Людей можна прямо запитати, чи відносять вони самі себе
до Лідерів Громадської Думки загалом чи стосовно інновації, про яку йде
мова.
l Репутаційний підхід. Людям можна запропонувати виділити інших осіб,
до яких вони можуть звернутися за інформацією чи порадою у даній категорії. Їх можна попросити описати найбільш яскраву характерну рису
означених осіб.
l Соціометричний підхід. Дослідник може безпосередньо організувати
взаємодію між опитуваними та використати це з метою виділити найбільш впливових членів. Наприклад, Коулман, Кац та Менцель дійшли
висновку, що опитавши лікарів певної спільноти щодо того, до кого саме
вони будуть звертатися з метою а) скерувати пацієнта, б) заручитися порадою з медичної проблеми, в) поспілкуватися, вони можуть досить
влучно передбачити, хто саме буде Ранніми Прихильниками нового лікарського засобу та за ким би лікарі послідують за потреби.15
Рання Більшість
Має пройти певний час, перш ніж дасть свій ефект маркетингова стратегія залучення уваги Лідерів Громадської Думки. Тоді маркетолог повинен
дати зрозуміти Ранній Більшості, що Лідери Громадської Думки вже прийняли (отже, узаконили) інновацію. Це можна здійснюватися шляхом відгуків, передовиць, новин та особливих повідомлень. Гарним прикладом
використання лідерів громадської думки стала провідна роль колишньої
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Першої Леді Бетті Фордa у спробі змусити інших сприяти виявленню раку
молочної залози та лікуванню наркоманії, а також Елізабет Тейлорb, яка
стала пропагувати боротьбу з ВІЛ/СНІД, чи лідер гурту U2’s Боно, що подав
приклад, виступаючи проти боргів Третього Світу.16
Пізня Більшість та Відстаючі
Одразу після того, як до Ранньої Більшості відбулося сильне проникнення, тактику потрібно змістити від забезпечення пробної поведінки до заохочення поведінки повторення. Це є бажаним за двох підстав. По-перше,
якщо була досягнута велика кількість випадків пробної поведінки, конкуренти почнуть виходити на ринок, і увага мусить зміститися на просування
кращих пропозицій. По-друге, поява більшої кількості постачальників та
пропозицій надсилатиме чіткий сигнал Пізній Більшості, що інновація прийнята. Змінюючи кампанію, яка говорить: “Спробуйте оце!” на таку, що говорить: “Спробуйте наш товар, а не їхній!”, маркетолог може змусити Пізню
Більшість усвідомити, що інновація вже не ризикована. Чи матиме така тактика вплив на Відстаючих – не очевидно.
Стадії процесу прийняття інновацій
Роджерс і Шумейкер 17 визначили чотири стадії, що люди зазвичай проходять у прийнятті деяких нових моделей поведінки. Ці кроки є в точності
паралельними етапам змін, які ми використовували протягом усієї книги:
1. Знання (стадія Попереднього розмірковування). По-перше, цільова аудиторія повинна а) усвідомити інновацію і б) дізнатися про неї досить, аби
зробити висновок, що вона має певне відношення до аудиторії або ж до її
потреб, бажань та спосібу життя.
2. Переконання (стадія Розмірковування). Далі, цільова аудиторія має перейти від простої обізнаності та невиразного інтересу до вмотивованості
діяти. У першу чергу це питання зміни ставлення, хоча також можливо,
що поведінкова реакція може бути досягнута шляхом заохочення чи примусу з відносно невеликою зміною ставлення.
3. Рішення (стадія Підготовки/Дії). У певний момент цільова аудиторія
продумує можливі наслідки пропонованих змін поведінки та приймає рішення – прийняти їх або відхилити. Цей етап може також включати сторонні або особисті спроби. Таким чином людина, яка страждає від
гіпертонії, може знизити споживання солі протягом декількох днів або
ж розпитати тих, хто спробував цей підхід.
4. Підтвердження (стадія Підтримки). Після початкового рішення є надія,

a

Бетті Форд (Betty Ford, повністю: Elizabeth Ann Bloomer Warren "Betty" Ford) – перша леді США у 19741977 роках, за президентства свого чоловіка Джеральда Форда. Роки життя: 1918-2011. За час виконання
обов’язків першої леді мала незмінно високий рівень схвалення громадянами своєї публічної діяльності.
Відверто коментувала усі «болючі» проблеми свого часу. Продовжувала активну громадську діяльність
після 1977 року, у 1982-2005 роках очолювала Центр Бетті Форд.
b Елізабет Тейлор (Elizabeth Rosemond Taylor) – славетна англо-американська акторка, «королева Голівуду»,
двічі нагороджена премією «Оскар» за кращу жіночу роль. Перша в історії акторка, чий гонорар за одну
роль досяг $1 млн. (у 1961 році за роль Клеопатри). Була одружена 8 разів. Роки життя: 1932-2011.
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що цільова аудиторія буде продовжувати поведінку. Це може бути серйозною проблемою для соціальних перетворень.
Цінність моделі стадій змін стосовно старту нових пропозицій є потрійною. По-перше, вона вказує, що існує послідовність завдань, необхідних з
метою наближення даного цільового сегменту до прийняття інновації. Таким
чином, ранні повідомлення повинні створити обізнаність та інтерес, наступні
повідомлення мусять переконати, а подальші повідомлення та інші заходи
маркетингу мають забезпечити і зміцнити поведінку.
По-друге, вона забезпечує механізм моніторингу з метою виявити та ідентифікувати причини повільних темпів прийняття. Таким чином, якщо дослідження відмови від паління свідчить, що багато курців застрягають на
стадії Підготовки/Дії, у такому випадку спроби переконання більше не потрібні, а зусилля мусять зосереджуватися на спонуканні рішень та дій.
Нарешті, модель може бути використана з метою розробки стратегії сегментування. Припустимо, що дослідження виявило три цільових сегмента
для нової програми з охорони здоров’я: чоловіки, що мають робочі професії,
вагітні жінки і літні люди. Припустимо, що різні групи членів цільової аудиторії досягли стадії процесу сприйняття, які перераховані у Таблиці 9-3.
Очевидно, що стратегії, спрямовані на вибірку чоловіків-синіх комірців (Розмірковуючі) прагнуть продукувати рішення та дії. Стосовно вагітних жінок
деякі повідомлення мають викликати більшу зацікавленість до програм з
охорони здоров’я (для стадії Попереднього Розмірковування); інші повідомленя мають підкріпити поведінку тих осіб, хто вже діяв і зараз знаходиться
на стадії Підтримки. (Подальше дослідження, що диференціює ці дві підгрупи, може призвести до більш тонкого налаштування стратегії.) Нарешті,
більшість літніх людей не охоплені поточними повідомленнями (стадія Попереднього Розмірковування). Виправданими є нові повідомлення, краще
виконання або кращі медіа.
Таблиця 9-3.
Гіпотетичний розподіл членів цільової аудиторії за категоріями
сприйняття
Стадія змін
Попереднє Розмірковування
(Немає обізнаності)
Попереднє Розмірковування
(Немає знань)
Розмірковування

Чоловіки-сині
комірці, %

Вагітні
жінки, %

Люди похилого
віку. %

4

12

53

26

51

35

61

14

6

Підготовка/Дія

2

23

4

Підтримка

7

0

2

100

100

100
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Характеристики інновації
Характеристики інновації впливатимуть на швидкість прийняття.18
П’ять характеристик мають особливо великий вплив на швидкість прийняття. Перша – це відносна перевага інновацій, тобто міра, до якої вона
сприймається як щось краще за колишні уявлення та поведінку. Чим
більша сприйнята відносна перевага (більш висока якість, кращий стиль
життя, нижча вартість тощо), тим швидше інновація буде прийнята. Таким
чином, п’ятиденна програма відмови від паління, яка має 35-відсотковий початковий рівень успішності, буде прийнята швидше, аніж тримісячна програма, яка має 20-відсотковий початковий рівень успішності, навіть якщо
обидві програми можуть мати однакову довгострокову ефективність.
Другою особливістю є сумісність інновації, тобто ступінь її відповідності
цінностям і досвіду людей у цільовій соціальній системі. Таким чином, переконування мусульманських жінок практикувати контроль над народжуваністю (оскільки вони вірять, що кількість їх дітей перебуває «в руках
Божих») займе більше часу, аніж переконати їх кип’ятити воду для пиття,
оскільки останнє не має релігійного значення.
У перший рік намагань започаткувати оперу у Лос-Анджелесі, Опера Музичного центру Лос-Анджелесуa представляла не традиційні сцени зі старих
опер, а популярну зірку кіно Дадлі Мураb, одягненого в сучасний костюм з її
рекламних матеріалів. Ця стратегія зробила оперу більш сумісною з тогочасним способом життя у Лос-Анджелесі та посилила її ідентифікацію з кіноіндустрією.
Третя характеристика – це складність інновації, тобто міра, до якої її
порівняно важко зрозуміти чи використати. Більш складні інновації займають більше часу на поширення за рівних інших умов. Впровадження дієти є
набагато складнішою справою, ніж запровадження спільного користування
автомобілями. Переробка сміття завжди була випробуванням. Графство Ховардc намагалося зробити поведінку якомога більш простою (див. Рисунок
9-7).
Четверта характеристика – це випробовуваність інновації, тобто ступінь, до якого її можна застосовувати на обмеженій основі. Докази багатьох
досліджень свідчать, що подільність інновації допомагає збільшити прийняття. Таким чином, людина із тяжкою гіпертонією буде більш готовою
прийняти дієту, засновану на самообмеженні, ніж коригувальну операцію
на серці, оскільки остання пропонує все або нічого.
a

Опера Музичного центру Лос-Анджелесу (Los Angeles Music Center Opera) – оперна трупа у Лос-Анжелесі
(штат Каліфорнія), четверта за величиною у США. У сучасному вигляді заснована у 1986 році. Діє у структурі Музичного центру Лос-Анжелесу (заснований у 1964 році, включає також Філармонію Лос-Анжелесу,
Центр «Театральна група», професійний хор Мастер Хорал Лос-Анжелесу; сукупна чисельність відвідувачів
– понад 1,3 млн. осіб на рік).
b Дадлі Мур (Dudley Moore) – британський комедійний актор, композитор та музикант. Роки життя: 19352002. З кінця 1970-х років постійно знімався у Голівуді. Отримав премію «Золотий глобус» (1981 рік) як
кращий комедійний актор.
c Графство Ховард (Howard County) – округ (графство) у центральній частині штату Меріленд, між Балтімором та Вашингтоном. Центр – місто Еллікотт Сіті. Чисельність населення – 287 тис. осіб, щільність
населення – 440 осіб на кв.км (станом на 2010 рік). За середнім рівнем доходів домогосподарств – третє
місце у США (станом на 2011 рік).
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Рисунок 9-7. Робимо поведінку легкою.
Джерело: Howard County.

П’ята характеристика – це комунікабельність інновації, тобто ступінь,
до якого очікувані результати є спостережуваними та легко описуваними іншими. Інновації, переваги яких є більш помітними, будуть швидше поширюватися у соціальній системі. Таким чином, люди, які страждають на
ожиріння, сприймуть нові навички харчування та вправи швидше, ніж гіпертоніки, оскільки перші будуть спостерігати за втратою власної ваги, у той
час як гіпертоніки не будуть бачити певних зміни, якщо вони не виміряють
кров’яний тиск.
Фахівець з маркетингової стратегії повинен дослідити, як будь-яка запропонована інновація сприймається цільовим ринком під кутом зору цих п’яти
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характеристик, перш ніж розробляти маркетинговий план. Попередні дослідження потенціалу ін’єкційних контрацептивів тривалої дії у країнах,
що розвиваються, виявили, наприклад, наступні характеристики:
1. Відносна перевага. Три переваги є очевидні. По-перше, методика накладає менше навантаження на жінку під кутом зору пам’яті і можливих перешкод у секс (реальних чи уявних). По-друге, це технологія може бути
прийнята легко й у приватному житті. Таким чином, вона дозволяє жінкам забезпечувати захист без їхніх батьків, друзів та інколи без їхніх чоловіків або ж хлопців. По-третє, залежно від формули ліків, захист за
допомогою однієї ін’єкції триває від одного до трьох місяців.
2. Сумісність. Жінки звикли приймати ін’єкції для інших призначень, тож
ця ідея є не такою «дивною», як деякі альтернативи.
3. Складність. Існує зрозуміла проблема для жінок стосовно побічних фізичні ефектів, які є різними та інколи дійсно проявляються у перші місяці. Проблема є також складною для лікарів, оскільки Управління з
контролю якості харчових продуктів та лікарських засобівa (FDA) заборонило цей продукт у зв’язку з тим, що існує дуже, дуже малий ризик
спричинення раку молочної залози. Лікарі зіткнулися з жорстким етичним вибором між загрозою піддати матір небезпеці внаслідок використання даного продукту та загрозою її здоров’ю внаслідок занадто частої
вагітності.
4. Подільність. Подільність існує, оскільки вживання препарату може
бути зупинено, або ж технологія може бути замінена. Декілька місяців
має минути, перш ніж жінка знову може завагітніти.
5. Комунікативність. Ефективність продукту щодо попередження вагітності може легко повідомлятися. Однак можуть виникати проблеми на
етапі підтримки у процесі переконання жінок, що сильні побічні ефекти
є несерйозними та скоро зникнуть взагалі.
Після вивчення того, як цільова аудиторія сприймає інновацію, маркетолог може приступити до того, аби зробити інновацію відносно більш вигідною, більш сумісною, менш складною, більш подільною та більш
комунікабельною.
Висновки
Щоб бути успішними у сучасному неприбутковому середовищі, організації мають вивчити, яким чином ефективно та вміло розвивати та здійснювати нові пропозиції. Це може включати нові або вже існуючі пропозиції у
поєднанні з новими або чинними ринками. Розширення за рахунок нових
пропозицій чи ринків може включати заходи, які є подібні чи не подібні до

a

Управління з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США (Food and Drug Administration, FDA, US FDA) – державне агентство у структурі Міністерства охорони здоров’я та соціальних
служб США. Глава агентства пропонується Президентом та затверджується Сенатом США. Здійснює контроль за дотриманням законодавчих норм у сфері якості харчових продуктів, ліків та косметичних засобів.
Засноване у 1906 році. Станом на 2008 рік налічувало 9300 співробітників та мало бюджет $2,3 млрд
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діючих маркетингових програм. Часто виклик полягає саме у спонуканні цільових аудиторій до прийняття тих поведінок, які для них є новими.
Щоб бути успішною у розробці нових пропозицій, організація має бути
як креативною, так і системною. На першій стадії цього процесу потрібно
згенерувати ідеї стосовно нових пропозицій. Це може включати ретельний
пошук доступної інформації або спробу створити нові ідеї за допомогою спеціальних технологій генерування ідей. Як тільки-но ідея створена, стає необхідним виявити та усунути ті з них, які не відповідають визначеним цілям
організації.
Наступна стадія включає розвиток ідеї у конкретну концепцію, що буде
підлягати зовнішньому тестуванню. Ця концепція, якщо вона успішна, далі
повинна згенерувати конкретну маркетингову стратегію, яка, у свою чергу,
мусить пережити суворий бізнес-аналіз. Завершальна стадія розвитку процесу включає конкретну пропозицію розвитку та ринкового тестування, що
слідує за ретельно організованим та вчасно комерціалізованим процесом.
Нові пропозиції слідують за S-подібною моделлю через увесь їх життєвий
цикл. Вони проходять через стадії зародження, зростання, зрілісті та занепаду. Стратегічні проблеми, що стоять перед маркетинг-менеджерами неприбуткових організацій, відрізняються на цих стадіях.
На стадіях зародження та зростання менеджер має спочатку турбуватися
щодо забезпечення випробувань нової пропозиції. Можна ідентифікувати
п’ять груп цільової аудиторії на основі періоду їх ймовірного приєднання до
процесу прийняття інновації. До першої групи належать Новатори, які випробовують майже все, що є нове, та які часто сприймаються рештою населення як диваки. Вони можуть ігноруватися менеджерами нових
пропозицій. Друга група – Ранні Прихильники – не можуть ігноруватися,
адже вони є лідерами громадської думки, що впливає на наступну велику
групу – Ранню Більшість. Пізня Більшість, що йде далі, менше звертає увагу
на інших під час опрацювання рішення щодо прийняття, та має бути переконана, що нова пропозиція не є дивацтвом. Остання група, Відстаючі,
також зазвичай може бути проігнорованою, оскільки вона є дуже традиційно
орієнтована та дуже повільно призвичаюється до будь-чого нового.
Існує зрозумілий набір стадій, через які проходять усі під час процесу
прийняття інновації, від знайомства до переконаності, рішення та підтвердження. Інновації, які мають неабиякі порівняльні переваги над старими
підходами, є сумісні з культурою, не є складними, легко комунікуються та
можуть випробовуватися перед повним прийняттям, будуть поширюватися
швидше, ніж інші інновації.
Запитання:
1. Запропонуйте подію для фандрайзингу, яка до цього ще жодного разу
не використовувалася, але містить у собі великі перспективи. Якими будуть ваші цілі та яким чином ви будете постачати це на ринок з метою
досягнення максимальних результатів?
2. Чи буде розсудливим згадувати про Новаторів та Ранніх Прихиль307

Частина ІІІ
Розділ 9

Розробка маркетинг міксу
Розробка та запуск нових пропозицій

ників у середовищі нужденних людей Африки? Якщо так, тоді яким чином
ви будете використовувати ідеї мікрокредитування ділової активності?
3. Яким чином ви обирали б села у конкретних країнах Африки, де ваш
обмежений штат працівників має запустити програми мікрокредитування?
4. Подумайте про музей, з яким ви знайомі. Припустимо, що йому була
запропонована дуже велика пожертва на нову філію за умови, що спонсор
буде впевнений, що у цій філії розміститься щось, що генеруватиме значне
зростання відвідуваності. Які будуть варіанти, та яким чином ваша команда їх оцінить?
5.
Ви керуєте успішною позашкільною програмою наставництва, яка
наголошує на навчанні та просуванні в освіті. Ви бажаєте подвоїти розміри та вплив вашої програми. Які види нових пропозицій мають розглядатися та яким чином вони мають оціненюватися?
Джерела та примітки:
Дещо інша структура представлена у Розділі 3.
Mark R. Kramer, “Donors Too Often Support Visionaries Who Don’t Have
Management Skills,” The Chronicle of Philanthropy, January 11, 2001, p.
48.
3.
John Crompton, “Developing New Recreation and Park Programs,” Recreation , July 1983, p. 29.
4.
www.shareyourstory.org
5.
Philip Kotler, “Idea Management: to Increase Health Services’ Marketing
Effectiveness,” Presentation to of Services Marketing, , March 11, 1985.
6.
Див. також: Barry M. Richman, “A Rating Scale for Product Innovation,” Business Horizons, Summer 1962, pp. 37-44; а також: John T.
O’Meara, Jr., “Selecting Profitable Products,” Harvard Business Review,
January-Fabruary 1961, pp. 83-89.
7.
James T. Riordan, “One Buyer at a Time,” Stanford Social Innovation Review, Winter 2007, pp. 48-55.
8.
Наприклад, див.: Yoram J. Wind, Product Policy: Concepts, Methods and
Strategy (Reading, MA: Addison-Westly, 1982), pp. 237-239; а також:
Glen L. Urban and John Hauser, Design and Marketing of New Products
(Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1980), p.469.
9.
M. Rogers, Diffusion of Innovations, 5th ed. (: The Free Press, 2003).
10. Див: James Coleman, Elihu Katz, and Herbert Menzel ,“The Diffusion of
an Innovation Among Physicians,” Sociometry, December 1957, pp. 253270.
11. Див: J. Bohlen and G. Beal, How Farm People Accept New Ideas, Special
Report No. 15 (Ames: Iowa State College Agricultural Extension Services,
November 1955).
12. M. Rogers, Diffusion of Innovations. 4th ed. (New York: The Free Press.
1995).
13. Ibid., p. 192.
14. Everett M. Rogers and David G. Cartano, “Methods of Measuring Opinion
1.
2.
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Leadership,” Public Opinion Quarterly, Fall 1962, pp. 43-45; а також:
George Booker and Michael J. Houston, “An Evaluation of Measures of
Opinion Leadership,” in Kenneth L. Bernhardt (Ed.), Marketing 17761976 and Beyond (Chicago: American Marketing Association, 1976),
pp.562-564.
Coleman, Katz, and Menzel, “The Diffusion of Innovation.”
Barron H. Lerner, When Illness Goes Public Celebrity Patients and How
They Look at Medicine (: The Press, 2006).
M. Rogers with F. Floyd Shoemaker. Communication of Innovations (New
York: The Free Press, 1971).
Ibid.
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ЯК СМІЮТЬ ВОНИ ЗА ЦЕ ПРАВИТИ ЦІНУ!
Джеффрі Саксa, професор Колумбійського університету, був спеціальним радником генерального секретаря ООН Кофі Аннанаb. В останні роки
він став активним голосом стратегій боротьби з бідністю та захворюваннями у всьому світі. У багатьох промовах та у своїй останній книжці Кінець Бідності Сакс виступав проти використання бізнес-підходів до
вирішення соціальних проблем, особливо проти зусиль Міжнародного Валютного Фондуc та Світового банку сприяти у сфері водопостачання та покращення санітарії, з очікуванням, що бідні можуть зробити у це свій
внесок.
Він рішуче переконує проти стягнення плати за продукти та послуги,
націлені на вмрішення важких проблем нужденних. Ось що він твердить
у своїй книзі 2005 року: «У деяких випадках донори [наприклад, Агентство США з міжнародного розвитку] підтримали компромісну формулу,
яка називається соціальний маркетинг. …Соціальний маркетинг застосовувався, наприклад, для продажу контрацептивів та сіток проти маляa

Джеффрі Сакс (Jeffrey David Sachs) – американський економіст, директор Інституту Землі при Колумбійському університеті. Народився у 1954 році. Спеціальний радник генеральних секретарів ООН Кофі
Аннана та Пан Гі Муна. Був консультантом у посткомуністичних країнах з питань переходу до ринкової
економіки, пізніше займався глобальними питаннями подолання бідності, списанням боргів бідних країн
тощо. Автор книжок «Кінець бідності» (2005), «Співдружність» (2008), «Ціна цивілізації» (2011). Діяльність
та погляди Джеффрі Сакса викликають неоднозначне сприйняття у світі, зокрема у США.
b Кофі Аннан (Kofi Atta Annan) – генеральний секретар ООН у 1997-2006 роках. Народився у 1938 році на
території сучасної Республіки Гана (Західна Африка) у родині племінного вождя. Освіту здобув у Швейцарії
та США. З 1971 року працював у структурах ООН. Після відставки з посади генерального секретаря виконував низку миротворчих місій (зокрема, у Сирії). Одружений на громадянці Швеції Нане Аннан (Лагергрен) – племінниці Рауля Валленберга.
c Міжнародний Валютний Фонд (International Monetary Fund, IMF) – спеціалізована установа ООН, штабквартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Діє з 1947 року, основна функція – надання коротко та середньо
термінових кредитів державам, які мають дефіцит платіжного балансу, а також надання рекомендацій з
метою покращення ситуації. Налічується 188 (станом на 2012 рік) країн-членів. Блокуючий пакет голосів
належить США (17, 08%). Діяльність МВФ зазнає широкої критики внаслідок своєї неефективності.
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рійних москітів. Ці рекомендації неодноразово були невдалими. Вони
були нереалістичними щодо спроможності бідних дозволити собі заплатити ціну, яка здебільшого є або дуже малою, або взагалі нульовою. …Історія використання оплати, запровадженої для бідних, є історією бідних,
позбавлених базових послуг».
Соціальні маркетологи заперечують, оскільки дуже малі ціни можуть
підвищити цінність продукту чи послуги, якщо вони надаються бідним.
Організації, як от Міжнародні послуги населенню, мають докази того, що
нужденні більше цінують контрацептиви, якщо ті мають бодай низьку
ціну – часто вартість однієї цигарки. Рівнозначні безкоштовні продукти
для суспільного здоров’я часто сприймаються як «недостатньо хороші,
якщо вони безкоштовні». Безкоштовні продукти здебільшого залежуються на полицях, оскільки вони безкоштовні; водночас люди платить за
щось, що можуть спожити з більшою наснагою. Дійсно, студент МBA розповів одному з авторів, що відвідавши одну бідну родину у зубожілій африканській країні, він виявив у задній кімнаті декілька сіток проти
москітів, що були описані як «можливо, недостатньо хороші. Вони ж були
безкоштовні!»
Джерело: Jeffrey Sachs. The End of Poverty, London. England: Penguin
Books, 2005, especially p. 276.

Наш погляд на завдання маркетингу є такий: він починається з учасників цільової аудиторії та їхнього сприйняття цінності суджень, що їх
пропонує маркетолог неприбуткової організації. У попередніх трьох розділах ми розглядали деякі тактики, що їх менеджер може використовувати з метою збільшення реальних та сприйнятих переваг, що випливають
внаслідок здійснення бажаної поведінки. У даному Розділі ми досліджуємо іншу сторону рівняння обміну: його витрати. Читач помітить, що
ми сказали «витрати», а не «вартість». Ця різниця є вирішальною для розуміння менеджером цієї складової маркетингового завдання.

ПРИРОДА ТА РОЛЬ ВИТРАТ
На стадії Розмірковування учасники цільової аудиторії подумки порівнюють очікувані вигоди з очікуваними витратами внаслідок дії. Грошовий платіж може бути лише одним з тих витрат чи пожертв – тобто ціною
у розумінні традиційної економіки. Інколи грошові операції можуть бути
взагалі відсутніми. Поміркуйте над випадком, коли жінка вирішує: чи
піти їй до кабінету лікаря з метою провести огляд грудей, оскільки в її родині були випадки захворювання на рак молочної залози. Її поведінка піддається впливу соціального маркетингу, що закликає її регулярно
проходити обстеження та вивчити методику само-обстеження. Візит до
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лікаря коштуватиме їй гроші. Вона буде змушена заплатити лікарю (або ж
разом з нею доплату здійснить компанія з убезпечення). Якщо вона є погодинним працівником та не має автомобіля, тоді їй ще треба буде заплатити
за дорогу та, можливо, вона втратить платню за три години. Якщо вона доглядає вдома за маленькою дитиною та має власний автомобіль, тоді їй слід
оплатити нянечку для дитини, а також витратитися на користування автострадою, на бензин та паркову.
Візит до лікаря та дорога назад включають також нематеріальні витрати,
як-от фізичну енергію чи зусилля. Для більшості це не буде важливою витратою. Однак для людей похилого віку ця витрата може бути справді драматичною. Є також численні психічні витрати, зокрема:
l незручність через прохання щодо додаткового вільного часу на роботі;
l збентеження через необхідність пояснювати колегам, куди ти йдеш (чи
сказати їм неправду);
l обтяжлива обстановка через необхідність знайти таксі та знайти швидко,
щоб довго не чекати (якщо вона водій, обтяжуючими обставинами є затори та витрати часу на пошук місця для паркування);
l стурбованість, що лікар запізниться на прийом;
l потенційне збентеження через те, що вона може отримати зауваження
внаслідок запізнення на обстеження;
l збентеження через те, що будуть обстежувати її груди;
l страх, що обстеження може завдати болю (наприклад, якщо буде проводитися біопсіяa);
l страх, що буде щось виявлено;
l переживання, якщо щось буде виявлено, що у такому випадку лікування
виявиться дорогим, вимагатиме ще більше часу і буде болісним;
l хвилювання, що лікування може вимагати видалення грудей, яке може
спричинити проблеми «каліцтва», викликати труднощі з чоловіком,
дітьми та друзями.
Усі ці сприйняті витрати будуть у думках цільової аудиторії. Помилка багатьох маркетологів полягає у тім, що сподіваючись на психологічний опір,
вони фокусуються на повторенні знову і знову вигод внаслідок проведення
періодичних обстежень молочних залоз. Просте вигукування про хороші
речі в результаті ігнорує те, що дійсно є на думці цільової аудиторії. Це, імовірно, зовсім не мотивує багатьох жінок. Насправді багато жінок вже знають
про переваги. Це величезний масив сприйнятих витрат утримує їх від
звершення дії згідно бажань маркетолога. І це особливо правдиво в останній частині на стадії Розмірковування. У більшій частині обмінів, які прагнуть маркетологи неприбуткових організацій, управління сприйнятими
витратами часто є значно важливішим, ніж управління вигодами. Більше
того, у процесі обміну номінальна ціна у грошовому вираженні може бути
a

Біопсія – видалення зразку живої тканини з метою дослідження.
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менш важливою, ніж сприйняті витрати, які турбують членів цільової аудиторії; в обмінах соціальної поведінки зазвичай грошової ціни немає взагалі. Ми визначаємо сприйняті витрати наступним чином:
Сприйняті витрати – це будь-які очікувані негативні результати запропонованої поведінки, розглянуті членом цільової аудиторії.
Може скластися так, що багато сприйнятих витрат є реальними, і осмислення їх є обгрунтованим. Але можуть бути й інші (наприклад, страх ушкодження себе під час обстеження грудей), що не були виявлені. Чутки є
отруйними для багатьох соціальних маркетингових програм, особливо у
країнах, що розвиваються. Страхи, нібито лікування високого кров’яного
тиску буде впливати на чоловічу потенцію, спричинили невиконання деякими чоловіками необхідних рекомендацій. Важливо, щоб чутки та необґрунтовані переконання щодо поведінкових витрат були виявлені та
вирішені, інакше значний прогрес ніколи не буде досягнутий.
Двоїстість витрат
Під час обміну те, що є вигодою для однієї сторони, типово є витратою для
іншої сторони. Таким чином, маркетолог сфери охорони здоров’я, який просуває вигоди для цільової аудиторії у формі висококваліфікованого обслуговування, гарантуючи приємну атмосферу та задоволеність, робить це коштом
своєї власної організації. Це економічні витрати, які маркетолог має понести. З іншого боку, члени цільової аудиторії платять гроші в обмін на запропоновані переваги, просуваючи вигоду для маркетолога. Тому у
випадках, коли обмін включає в себе петлю грошової ціни, маркетолог має
справу з двоїстою дилемою. У той час як маркетолог буде тяжко працювати
з метою мінімізувати різні не грошові витрати, які може розглянути цільова аудиторія, він буде максимізувати грошові витрати цільової аудиторії таким чином, аби організація залишалася у бізнесі та зростала. Ситуація
може бути ще складнішою, оскільки можуть з’являтися випадки, коли маркетолог не бажає мінімізувати не грошові витрати, а навпаки, може забажати їх збільшити. Це виникає тоді, коли маркетолог насолоджується
економією коштів, які у свою чергу означають більший прибуток від обміну,
що може скорочувати витрати в іншому місці або ж взагалі дозволити нижчі
ціни. Таким чином, керівництво служби міських перевезень може знизити
частоту своїх послуг у районі з високим рівнем доходу (збільшуючи тим
самим час очікування і розчарування на цьому ринку), з метою надати
більше послуг у районі з нижчим доходом, розширити доступ для інвалідів
чи зменшити необхідні субсидії від міста чи адміністративного округу. Або
ж лікарня може вимагати від пацієнта після простих операцій перебувати в
амбулаторних умовах та нести певні фізичні і моральні витрати на управління власним одужанням, з метою зробити витрати з кишені пацієнта якомога нижчими.
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УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ
Ця двоїста природа управління вартістю являє делікатну проблему для
маркетолога неприбуткової організації. Оптимальна стратегія управління
вартістю з ринкової точки зору – та, що максимізує кількість обмінів (чи доходів) для даної ціни продавця. Яким чином таку стратегію можна розробити? Як це завжди трапляється у подібних випадках, маркетолог мусить
розпочати з дослідження сприйняття аудиторією витрат, які, на її думку,
вона має сплатити. В іншому випадку, маркетологи можуть пропустити важливі, але тонкі перешкоди, які впливають на конкретні сегменти цільової
аудиторії. Розглянемо наступні приклади:
s Національний інститут раку тільки опісля 30 років діяльності зрозумів,
що страх невдачі був сприйманою вартістю, яка стримувала багатьох
людей від припинення палити.
s У сільських поселеннях у багатьох країнах жінки, які особисто хочуть
приймати контрацептиви, тим не менше так не вчиняють, оскільки всі
методи, які їм відомі, вимагають обізнаності щодо їх поведінки деяких
(чи багатьох) людей.
s Деякі потенційні прихильники симфонічних концертів їх не відвідують,
оскільки вони вважають, що повинні бути «вишукано одягнені».
s Багато літніх людей не відвідують театри у центрі міста, оскільки вони
вважають, що там їх можуть обікрасти чи пограбувати.
s Багато літніх людей не сприймають догляд у будинках перестарілих, оскільки це допускає припущення, що вони вже старі.
s Багато алкоголіків уникають лікування, оскільки вони не бажають зізнаватись собі, що вони є алкоголіками.
s Деякі чоловіки не приймають ліки від високого тиску, оскільки вони вважають, що це може зробити їх безплідними чи імпотентами.
s Деякі організації не наймають консультантів, позаяк вони припускають,
що це буде визнанням факту, нібито їм не вистачає певних компетенцій.
s Впровадження санітарних систем водопостачання викликало спротив у
деяких селах, оскільки вони порушують встановлений устрій соціального
спілкування (наприклад, двічі на день слід проводити збори у селі біля
криниці).
s Багато потенційних відвідувачів театру, балету, опери, симфонічного оркестру уникають відвідування вистав, оскільки не бажають відчувати
себе неосвіченими щодо представленого репертуару.
Як тільки сприйняття витрат цільовою аудиторією є зрозумілим, маркетолог може розглянути наступні питання: Чи є стратегії, які можуть бути
використані з метою зниження сприйнятих витрат? Яку вартість для маркетолога становить скорочення сприйнятих витрат цільової аудиторії? Яку
ймовірну реакцію аудиторії у відповідь одержить маркетолог на даному рівні
скорочення сприйманих витрат?
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Хоча є велика кількість факторів, які впливають на проблему вартості,
ми мусимо прийняти практичну точку зору.
Практичний менеджмент набором вартостей
Труднощі щодо точної оцінки ймовірної реакції аудиторії на скорочення
витрат не повинні перешкоджати маркетологу. Якщо є проста зрозуміла
важлива вартість, яка керує попитом аудиторії (наприклад, грошова ціна),
тоді формальний аналіз кривої чутливості цілком може бути виправданий.
Як зазначено у Розділі 4, відповіді аудиторії щодо цінності пропозицій – це,
зазвичай, реакція на набір витрат (і, звичайно ж, на набір вигод). Проблема
управління витратами (costs) є більшою, ніж проблема вартості (англійською мовою – cost в однині), що має на меті з’ясувати: які з багатьох витрат
можна скоротити і на скільки їх можна скоротити. Для цих рішень маркетинг-менеджер повинен знати належні відповіді. Тобто, для даної суми витрат маркетологів, яку вартість чи витрати потрібно знизити з метою
отримання найбільшого чистого прибутку за певну кількість обмінів?
Припустимо, що неприбуткова клініка розглядає скорочення однієї з декількох витрат цільової аудиторії. Припустимо далі, що попереднє дослідження вказало чотири не грошові витрати, які стримуються потенційних
пацієнтів від частішого відвідування лікаря (наприклад, з метою перевірки
свого стану), або змушують їх звертатися до інших клінік чи лікарів. Цими
витратами є витрати паркування і супроводжуючі розчарування, час на очікування в офісі, незручні для заповнення реєстраційні бланки (наприклад,
страхового полісу), а також взагалі неприємний досвід очікування у непривабливих приміщеннях.
Маркетолог мусить спочатку визначити шляхи скорочення кожної витрати. Припустимо, маркетолог може провести крок у $5000, щоб досягти
покращень у кожному напрямку. За $5000 клініка може поліпшити свій зовнішній вигляд (наприклад, почекальні та інші кімнати можуть бути розмальовані та оснащені новими портьєрами). За $10000 клініка може також
придбати нові меблі для почекалень. За $15000 може бути настелене нове
килимове покриття на підлогу тощо. Що маркетолог зараз потребує, так це
набір функцій відгуку за кожним з чотирьох напрямків, де витрати можуть
бути знижені, як це запропоновано на Рисунку 10-1.
Як ми бачимо, найкраще вкласти перші $5000 у покращення паркування. Це приносить найбільший приріст обмінів. Наступні $5000 також повинні бути спрямовані на покращення умов паркування. У цей момент,
припускаючи, що призначення витрат діють незалежно, наступні $5000
мають бути витрачені на зовнішній вигляд. Враховуючи, що маркетолог
може оцінити економічну цінність додаткових обмінів, генерованих кожним
приростом витрат, як це показано у Рисунку 10-1, він чи вона можуть витрачати суми у розмірі $5000, поки прибуток від додаткової кількості пацієнтів
не перевищує витрати на них.
Рівень точності, якого потребує маркетолог для цього завдання, не є ви-
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Рисунок 10-1. Чутливість споживачів до скорочення їх витрат
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соким. Він просто має бути адекватним, щоб забезпечити дані наміри відповідно до репрезентативної вибірки поточних і минулих цільових аудиторій
клініки.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН У ГРОШОВОМУ ВИРАЖЕННІ
Основний чинник, що визначає попит на багато пропозицій неприбуткових організацій, як от у виконавчому мистецтві або у музейних крамницях,
є грошова ціна. Далі, усе більше та більше неприбуткових організацій прагнуть керувати доходами з метою зменшити їх залежність від грантів, пожертв та державних контрактів. Ці доходи надходять у від товарів та послуг,
на які мають бути встановлені ціни.
У процесі опрацювання складних проблем грошового ціноутворення організація мусить пройти через два етапи. По-перше, вона повинна визначити
мету ціноутворення: це є максимізація доходу, чи користування, чи справедливість або ж деякі інші цілі. По-друге, вона повинна визначити цінову
стратегію, яка має базуватись або на вартості, або на попиті, або на конкуренції. Маркетологи також можуть використовувати рекламні ціни на короткочасній основі.
Встановлення мети ціноутворення
Перша річ, яку організація повинна вирішити в опрацюванні ціни або ж
цінової політики, є цілі, які вона бажає досягнути. Часто цілі є суперечливими, проте вибір мусить бути зроблений. Розглянемо наступне твердження,
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зроблене директором літнього табору: «Я прагну зберігати якомога нижчою
оплату за навчання у своєму таборі, щоб залучити більше людей насолоджуватися пригодою у літньому таборі, але я також повинен тримати ціну достатньо високою, аби бути впевненим, що табір не втрачатиме гроші у
довготривалій перспективі».1 У цьому випадку директор табору перебуває у
конфлікті між двома протилежними цілями – максимізацією розміру аудиторії та максимізацією відшкодування витрат.
Однак, це лише тільки дві з декількох можливостей. Відомими є п’ять
різних цілей ціноутворення: максимізація позитивного сальдо, відшкодування витрат, максимізація розміру ринку, соціальна справедливість, стримування ринку. Повертаючись до прикладу з табором: табір має на меті
максимізацію активного сальдо за конференції/з’їзди/консультації, повне
відновлення витрат за тижневе проживання, максимізація розміру ринку
для своїх програм у літньому таборі, і зниження цін на всіх заходах для незаможних родин з метою підвищення соціальної справедливості.
Максимізація позитивного сальдо
Дехто може подумати, що неприбуткові організації ніколи не використовують засади прибутковості чи максимізації позитивного сальдо. Це не так.
Є багато ситуацій, у яких неприбуткові організації бажають встановити свою
ціну задля отримання можливого найбільшого позитивного сальдо. Таким
чином, благодійна організація буде встановлювати ціни на участь у важливих благодійних вечерях з метою максимізації своїх надходжень стосовно
своїх витрат. Університет, чий факультет розробив запатентовані винаходи,
буде ставити ціну на ці винаходи з метою максимізувати прибуток. І, звичайно ж, численні неприбуткові організації з обширною програмою та роздрібними операціями будуть, поза сумнівом, прагнути максимізації
позитивного сальдо.
Ціноутворення з метою максимізації позитивного сальдо вимагає від організації оцінити дві функції, а саме функцію попиту та функцію витрат. Ці
дві функції є достатніми для отримання теоретично найкращої ціни. Функція попиту описує очікувану величину попиту за період (Q) за різними цінами (P), які можуть бути запропоновані. Припустимо, що організація є
місцевою оперною компанією з багатьма аматорськими виставами, яка в
змозі визначати за допомогою аналізу попиту, що її рівняння попиту є:
Q = 10 000 – 100P

(10-1)

Це свідчить про наступне: відвідуваність прогнозується на рівні не більше
10 000 осіб (на декількох виставах), якщо ціна дорівнює $0, а за кожен $1
зростання ціни буде продаватися на 100 місць менше. Таким чином, кількість місць, що продається за ціною, скажімо, $40, буде становити 6000 одиниць [Q = 10000 - 100(40)] при загальних надходженнях $240 000.
Маркетологу далі належить з’ясувати, які витрати будуть генерувати
кожен рівень попиту. У випадку театрів, це буде висока фіксована вартість
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створення продукту та відкриття кожної вистави. Далі йдуть маркетингові
витрати (на рекламу, PR), що генерують зацікавленість, плюс на штатний
персонал, афіші, а також інші витрати, що варіюються залежно від відвідувача. Ці компоненти дають загальні витрати на різних рівнях попиту. Припустимо, що фіксовані вартість усіє продукції становить $100 000, вартість
кожної вистави (X) є $10 000, а вартість залучення та обслуговування кожної
персони відвідувача є $10. Цінове рівняння буде наступним:
С = $100 000 + $10 000X + $10Y
Якщо відбувається 6 вистав і квитки на них продаються за ціною $40,
тоді загальні витрати становлять $220 000, й позитивне сальдо – $20 000.
Позитивне сальдо максимізованої ціни може віднайти як теоретично, так
і практичними методами. Можуть бути зроблені припущення або ж дослідник може застосувати метод проб і помилок, випробовуючи різні ціни протягом тривалого часу, з метою визначити форму функції позитивного сальдо
та місцеположення оптимальної ціни. Однак, мета пошуку позитивного
сальдо максимізованої ціни, незважаючи на її теоретичну елегантність, підлягає п’яти практичним обмеженням:
1. Підхід показує, як знайти ціну, яка максимізує короткострокове позитивне сальдо, а не довгострокове. Тут може бути компроміс між максимізацією короткострокового і довгострокового позитивного сальдо, адже
коли клієнти дратуються високими цінами, які вони мають сплатити за
короткий час (наприклад, за особливу оперу чи зіркового виконавця), тоді
у кінцевому підсумку вони переходять до інших продавців (наприклад,
замість опери відвідують театр).
2. Є й інші сторони, які слід розглядати у процесі встановлення ціни. Вказаний підхід розглядає реакцію лише кінцевої аудиторії щодо альтернативних цін. Інші групи, які можуть реагувати – це конкуренти,
постачальники, посередники та широка громадськість. Висока ціна може
переконати конкурентів підвищити їхні ціни, у цьому випадку попит буде
відрізнятись від запропонованого функцією попиту, якщо вона передбачала відсутність реакції конкурентів. Різноманітні постачальники, співробітники, банки, а також виробники костюмів та декорацій можуть
сприймати ціну як відображення здатності організації платити і можуть
відповідно підвищити свої власні ціни; у цьому випадку цінова функція
буде відрізнятися від тієї, яка передбачалася без врахування реакції постачальників. Квиткові брокери, які є учасниками процесу, також можуть мати певні погляди щодо належної ціни. Зрештою, широка
громадськість може нарікати на організацію, якщо її ціни виявляються
надто високими.
3. Місцева адміністрація, діючи в інтересах громадськості, може встановити
цінову стелю, а це може виключити позитивне сальдо внаслідок максимізації ціни.
4. Вказаний підхід до ціноутворення припускає, що ціна може бути вста-
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новлена незалежно від інших елементів маркетинг-міксу. Проте інші елементи маркетинг-міксу впливають на попит, тому вони повинні бути частиною функції попиту у процесі пошуку оптимальної ціни. Згадана
оперна компанія може бути у змозі встановити вищу ціну (наприклад, перемістити функцію попиту), якщо вона широко рекламує та розбудовує
зацікавленість аудиторії.
5. Вказаний підхід до ціноутворення припускає, що функції вартості та попиту можуть бути точно оцінені. У випадку нової оперної компанії немає
досвіду, на якому базувалися б ці оцінки. Якщо є доступними дані на подібну компанію, тоді оцінки можуть бути доволі суб’єктивними. Оскільки
рівняння вартості і попиту оцінюються з невідомим ступенем похибки,
критерій максимізації позитивного сальдо може бути замінений критерієм максимізації очікуваного позитивного сальдо, де різні рівні попиту
для кожної ціни зважуються щодо можливості їх виникнення. У будьякій ситуації ризику і невизначеності маркетолог, який приймає рішення
з ціноутворення, забажає побачити, наскільки чутлива теоретично розрахована оптимальна ціна щодо альтернативних оцінок попиту і вартості.
Відшкодування витрат
Багато неприбуткових організацій шукають ціну, яка зможе їм допомогти відшкодувати «розумну» частину їхніх витрат. Очікується, що платники податків, донори та корпоративні спонсори візьмуть на себе решту. Ця
цінова ідея лежить в основі ціноутворення на продукцію Метрополітенопери, на поштові послуги та послуги громадського транспорту. Хоча деякі
з цих організацій цілком можуть, ймовірно, встановлювати вищі ціни та
збільшити свої доходи (наприклад, якщо вони займають монопольну позицію), вони не бажають провокувати негативне ставлення громадськості чи
законодавчих органів.
Яку частину вартості організації слід спробувати відновити за допомогою
свого ціноутворення? Деякі організації (такі, як університети та установи
громадського транспорту) націлені на повернення їх експлуатаційних витрат. Це не дає коштів на розширення задля розвитку потенціалу, але іноді
розглядається як «справедливе». Багато неприбуткових організацій нахваляються низькими накладних витратами, проте такий стан може означати,
що організація погано підготовлена до потрясінь зовнішнього середовища,
або ж до відстрочки підтримки (проблема музеїв Смітсонівського інституту),
або ж до розвитку стану знання сучасних систем управління.
Максимізація обсягу ринку
Деякі неприбуткові організації (публічні бібліотеки і музеї, наприклад)
та соціальні маркетологи займаються справами бідних і нужденних, бажаючи максимізувати загальну кількість людей, які здійснюють бажану поведінку: читають, відвідують мистецькі заходи чи займаються фізичними
вправами. У цих випадках нульова ціна привабить найбільшу кількість споживачів. Хоча навіть тут можливі винятки. Розглянемо таку ситуацію: 2
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Маркетологи зі сфери охорони здоров’я в Індії спочатку вважали, що
безкоштовне розповсюдження розчину для пероральної регідратації з
метою боротьби з діареєю спричинить найвищий рівень його використання. Однак, вони виявили дві хиби у своїй аргументації. Частина
членів потенційної цільової аудиторії інтерпретували нульову ціну як
показник низької якості та уникали безкоштовного бренду. Крім того,
багато роздрібних продавців не розповсюджували цей розчин, оскільки не мали з нього прибутку, внаслідок чого для членів цільової
аудиторії у кінцевому підсумку були доступними менше його одиниць.
У більшості випадків низька ціна зазвичай сприяє вищому рівню використання та може забезпечити більше доходу у довгостроковій перспективі.
Вайнберг захищає погляд, що театри мусять робити ціни на квитки низькими, оскільки це привабить більше глядачів, багато з яких у кінцевому підсумку робитимуть пожертви театрам, за рахунок чого можна буде як
мінімум відшкодувати низькі ціни на квитки.3
Соціальна справедливість
Організації можуть забажати встановити такі ціни на свої послуги таким
чином, щоб вони сприяли соціальній справедливості. У дослідженні осіб, які
оплачують послуги бібліотек, автори Ф.Уївер та С.Уївер дійшли висновку,
що “громадські бібліотеки насправді перерозподіляють дохід від найбідніших до більш багатих верств суспільства».4 Один з принципових аргументів,
що призводить до такого висновку, є те, що бідні рідко використовують громадські бібліотеки, отже, оскільки публічні бібліотеки зазвичай підтримуються коштом загальних податкових надходжень, працюючі бідні платить
за бібліотеки для небідних. Звичайно, існують інші ситуації, такі як з міськими парками та службами соціального забезпечення, де все діє навпаки.
Наша концепція соціальної справедливості базується на тому, що там, де це
є можливим, загальнодоступні послуги (і, відповідно, послуги неприбуткових організацій) не повинні працювати з метою перерозподілу багатства від
бідних до багатих. У випадку громадської бібліотеки мета соціальної справедливості може бути досягнута шляхом стягнення плати з відвідувачів за
користування послугами бібліотеки, при цьому, можливо, стягуючи вищу
оплату за послуги (такі як оренда DVD), якими відносно частіше користуються представники заможніших суспільних верств.
Стримування ринку
Ціноутворення може застосовуватися з метою перешкодити якомога
більшій кількості людей здійснювати певну поведінку. Є багато підстав, з
яких організація може забажати так вчинити. Вона може бажати відмовити
людей від перенавантаження об’єкту; може намагатися нормувати продаж
пігулок від пташиного грипу з метою вирішення проблеми тимчасової нестачі; або ж може бажати відмовити деякі категорії покупців – наприклад
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тих, хто отримує задоволення своїх потреб у різноманітних групах взаємодопомоги, фактично не потребуючи значної допомоги.
Мета високого державного мита на цигарки та алкогольні напої – підвищити ціну і таким чином знеохотити до вживання цих товарів. Вважається,
що це один з найкращих методів зменшити паління серед підлітків. Але ціни
ніколи не підвищують настільки, аби вони мали надмірний вплив, оскільки
уряд сподівається на істотний дохід, генерований цими податками. Податок,
який дійсно є перешкодою, не принесе уряду дохід та може створити значний
“чорний” ринок.
Зважаючи на це, перед урядом Китаю стоїть особлива дилема.5 Тютюнова
промисловість регулюється державною монополією. Вона продає близько
третини усіх цигарок у світі, частково через те, що у Китаї палять 60% чоловіків, і реклама тютюнової промисловості проголошує, що паління цигарок є корисним для здоров’я та надає соціальні переваги. Найбільш
значущим щодо ціноутворення та рішень проти паління є той факт, що податок на цигарки приносить державного бюджету близько 10% доходів.
Окрім того, спроби змусити уряд постати перед наслідками паління для здоров’я людей (наприклад, шляхом значного підвищення податкового навантаження й тим самим значущого підвищення цін) знайшли невелику
підтримку.
Компанії пасажирських перевезень часто застосовують стримуюче ціноутворення з метою згладжування попиту, щоб не перевантажувати свої системи. Система метро у Вашингтоні (округ Колумбія) підвищує тарифи
протягом ранкових та вечірніх годин пік.
Врешті є Лондон (Великобританія), який запровадив ціну на раніше безкоштовне – водіння автомобіля у місті.6 Зіштовхнувшись зі зростаючим перевантаженням та посиленням забруднення повітря, мер Лондону Кен
Лівінгстонa у 2003 році вирішив створити «зони платного в’їзду у місто» з
метою зменшити дорожній рух на головних вулицях міста у години пік.
Якщо автомобіліст бажає в’їхати у місто, він або вона має за це заплатити.
Лівінгстон стверджував, що за перші два роки програми рівень чадного газу
знизився, на 50 000 машин менше стало щодня в‘їжджати в місто (падіння
на 30%), і більше людей стали користуватися автобусами.
Ці стратегії мають ефект створення можливих витрат внаслідок певної
поведінки, оскільки неприбуткові організації справді бажають альтернативної поведінки. Цільова аудиторія змінює свою поведінку з метою не платити
взагалі або ж платити менше. Це означає, що особливо важливим для маркетинг-менеджерів неприбуткових організацій є чітко усвідомлювати, що
саме цільова аудиторія буде розглядати як конкурентне для поведінки. Іноді
маркетолог – як у випадку з Кеном Лівінгстоном – може контролювати особливості пропозицій цінності як для бажаної поведінки (не в’їжджати до
a Кен Лівінгстон (Kenneth Robert Livingstone) – британський політичний діяч, представник лівого крила
лейбористської партії. Народився у 1945 році. У 1981-1986 роках – голова Ради Великого Лондону, у 20002008 роках – перший обраний мер міста. Був активним опонентом Маргарет Тетчер, має прізвисько «Червоний Кен». Був членом парламенту. Батько 5 дітей.
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міста), так і для конкурентного варіанту (в’їзд до міста). Держави, які підвищують податки на цигарки разом з одночасним заохоченням не палити та
підтримкою клінік для осіб, які тільки-но кинули палити, аналогічним
чином зачіпають як бажану поведінку, так й конкурентну щодо неї.

ВИБІР СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Після того, як організація визначилася з метою ціноутворення, вона може
обміркувати відповідну стратегію встановлення конкретної грошової ціни.
Стратегії ціноутворення зазвичай поділяються на ціноутворення на основі
обліку витрат, ціноутворення на основі цінності товару та ціноутворення,
орієнтоване на конкуренцію.
Ціноутворення, орієнтоване на собівартість
Ціноутворення, орієнтоване на витрати, посилається на встановлення цін
переважно на основі витрат, або граничних витрат чи повних витрат, включаючи накладні витрати. Двома прикладами є ціноутворення «витрати плюс
націнка» та ціноутворення згідно засади «витрати плюс прибуток». Вони
схожі, оскільки ціна визначається додаванням певного визначеного відсотка
до собівартості одиниці продукції. Ціноутворення згідно засади «вартість
плюс націнка» зазвичай застосовується у роздрібній торгівлі, коли роздрібний торговець додає завчасно встановлені, але різні націнки для різних товарів. Крамниці сувенірів у музеях використовують ціноутворення «вартість
плюс націнка» для визначення ціни на свої різноманітні предмети. Ціноутворення згідно засади «вартість плюс» використовується для встановлення ціни на роботи, які є нестандартними і яким важко визначити
«вартість» на майбутнє; це деякі види маркетингових досліджень та багато
видів послуг.
Неприбуткові організації різняться в тому, як вони встановлюють ціни у
залежності від витрат. Американське товариство Червоного Хреста призначає ціну на здану кров, яка покриває «мінімально можливу вартість отримання, обробки, збирання та постачання крові до лікарень». Проте, як було
до цього зазначено, деякі неприбуткові організації у галузі мистецтва мають
історично встановлені ціни, які є нижчими за витрати (так зване ціноутворення «вартість мінус»). Оплата за навчання у приватних коледжах та ціни
на квитки до симфонічного оркестру часто покривають менше 50% загальної
вартості цих послуг; решта витрат покривається за рахунок пожертв, грантів
та відсотків з цільового фонду.
Популярна форма ціноутворення на основі орієнтації на витрати використовує аналіз беззбитковості. Мета аналізу беззбитковості – визначити
для кожної запропонованої ціни кількість одиниць товару, які необхідно
продати з метою покриття усіх витрат; це відомо як точка беззбитковості.
Для прикладу, директор літнього табору бажає визначити оплату за навчання на 8-тижневих літніх курсах, яка б покрила сумарні витрати на ді322
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Рисунок 10-2. Аналіз беззбитковості
Сукупний дохід
700 $
Доходи та витрати (тис. )

Сукупні витрати
600 $
500 $
Сукупність
змінних витрат

400 $
300 $

Постійні витрати

200 $
100 $
0
100

200

300

400 500

600

700

Чисельність відвідувачів табору

яльність табору. Припустимо, річні постійні витрати табору – податок на нерухомість, відсоткові платежі, майно фізичних осіб, убезпечення, технічне
обслуговування будівель, транспортні витрати тощо становлять $200 000.
Це зображено на графіку беззбитковості на Рисунку 10-2 у вигляді горизонтальної лінії на рівні $200 000.
Змінні витрати на обслуговування кожного відвідувача табору – їжа, приналежності для рукоділля, убезпечення відвідувача табору тощо – $500 за
кожного. Це показано лініє сукупних витрат, яка починається з $200 000 та
підвищується на $500 за кожного відвідувача табору. Врешті решт, директор
табору початково призначає оплату $1,000 з відвідувача. Це показано лінією
сукупних доходів, яка починається з $0 і збільшується на $1000 за відвідувача. Кількість відвідувачів, необхідна задля покриття витрат, визначається
на перетині ліній сукупних доходів та сукупних витрат, що у даному випадку
означає 400 відвідувачів. Якщо табору не вдасться залучити щонайменше
400 відвідувачів з оплатою $1000 від кожного, він зазнає збитків, у залежності від кількості залучених відвідувачів. Якщо табір залучить понад 400
учасників за $1000 від кожного, він генеруватиме прибуток. Завданням директора табору є оцінити, наскільки легко або важко буде залучити 400 відвідувачів з оплатою у $1000.
Точку беззбитковості можна обчислити для будь-якої запропонованої
ціни використовуючи наступну формулу:
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Точка беззбитковості =

Постійні витрати
Ціна – Змінні витрати

(10-2)

Використовуючи дані з попереднього прикладу, отримуємо:
Точка беззбитковості =

200 000 $
1000 $ – 500$

Проте, якщо директор табору забажає встановити оплату на рівні $700,
йому необхідно буде залучити 1,000 відвідувачів для покриття усіх витрат
(рівняння 10-2).
Ціноутворення на основі орієнтації на вартість користується популярністю
з низки причин. По-перше, загалом є менше невизначеності щодо витрат, ніж
щодо попиту. Базуючи ціну на вартості, продавець значно спрощує завдання
ціноутворення; немає необхідності робити часті поправки, як у випадку зі зміною умов попиту. Ціноутворення згідно засади «вартість плюс» також легше
запровадити в організаціях, в яких необхідно визначити ціну для багатьох
найменувань, наприклад – у книжкових крамницях музеїв або в центрах оснащення бойскаутів. По-друге, якщо усі підприємства у галузі використовують цей підхід щодо ціноутворення, їх ціни є подібними, якщо аналогічними
є їхні витрати та націнки. Таким чином зменшується конкуренція щодо ціноутворення, чого немає у випадку, коли конкуренти звертають увагу на зміни
у попиті. По-третє, вважається, що ціноутворення згідно засади «вартість
плюс» у соціальному плані є більш справедливим стосовно покупців та продавців. Продавці не отримують перевагу перед покупцями у періоди гострого
попиту, натомість продавці мають справедливу віддачу від своїх інвестицій.
Соціально несправедливим також вважається встановлення різних цін різним
споживачам (тобто кожен має сплачувати 20% понад витрати). Отже, популярність ціноутворення на основі орієнтації на вартість спирається на адміністративну простоту, конкурентну гармонію та соціальну справедливість.
Ціноутворення на основі цінності
Проблема ціноутворення на основі вартості полягає в ігноруванні того,
наскільки пропозиція є цінною для цільової аудиторії. Ціноутворення на основі цінності у процесі встановлення ціни розглядає міцність та характер попиту, а не рівні витрат. Підходи на основі цінності визначають, які цінність
покупці вбачають у пропозиції, і згідно з цим встановлюється ціна. Отже,
славетна мистецька організація може встановити ціни на квитки на рівні
$150 на концерт Йо-Йо Маа, а також $45 на концерт менш відомого виконавця. Передумовою є те, що ціна має відображати сприйняту цінність у
голові глядача. Як наслідок, організація має інвестувати у розбудову сприйa Йо-Йо Ма (Yo-Yo Ma) – американський віолончеліст китайського походження. Народився у 1955 році у
Парижі, з 7 років живе у Нью-Йорку. Спільно з дружиною керує Товариством дитячих оркестрів на ЛонгАйленді. Виступає з власним ансамблем (Silk Road Ensemble), який залучає музикантів з різних країн, що
історично мали відношення до Великого Шовкового Шляху. Основні інструменти: віолончель венеціанської роботи 1733 року, віолончель роботи майстра Страдиварі, а також сучасна віолончель з вуглепластику,
виготовлена фірмою Луї та Кларк з Бостону.

324

Частина ІІІ
Розділ 10

Розробка маркетинг міксу
Управління сприйманими витратами

маної цінності пропозиції, якщо вона бажає правити вищу ціну. Таким
чином, приватні коледжі, які мають бездоганну репутацію стосовно викладання та досліджень, здатні призначити вищу оплату за навчання, ніж це
можуть зробити посередні приватні коледжі.
З ціноутворенням на основі цінності виникає дві складності. Як було раніше згадано, часто буває важко дізнатися, скільки саме члени цільової аудиторії згодні заплатити за наданий товар чи послугу. Це особливо
стосується випадків, коли пропозиція є дуже новою у світі або для цільового
ринку, і якщо вона передбачає результат, який важко описати або передбачити. Якщо неприбуткова організація в Латинській Америці вирішує запропонувати програму зменшення ваги, що базується на гіпнозі, з метою
підвищити довголіття сільським мешканцям з надмірною вагою, тож у такому випадку встановити ціну може бути дуже важко, оскільки 1) цільовій
аудиторії може бути тяжко уявити собі, які переваги вони можуть отримати
від участі (дійсно, що насправді може включати в себе участь), а також 2) у
неприбуткової організації можуть виникнути труднощі щодо впевненості в
успіху запропонованої ними послуги. Тим не менше, презентація концепції
цільовій аудиторії та спостереження за її реакцією при застосуванні різних
стратегій ціноутворення можуть допомогти виявити найбільш прийнятну
ціну і, можливо, її найвищу межу.
Інша складність для неприбуткових організацій – етична. Багато неприбуткових пропозицій є дуже цінними для цільової аудиторії. Ліки для зниження гіпертонії можуть бути надзвичайно бажаними для людей, які
втратили рідних внаслідок високого кров’яного тиску. «Коктейлі» від СНІД
є критично необхідними для виживання хворих людей у довгостроковій перспективі. А розчини цукру \ солі є надзвичайно цінні родинам, які втратили
діти внаслідок діареї. У таких випадках у неприбуткових організацій є можливість призначати дуже високі ціни, якби вони звертали увагу лише на
сприйману аудиторією цінність. Проте вони зазвичай надають перевагу ціні,
яка буде істотно меншою, аніж та, яку торгівля може витримати, оскільки
організації мають ширшу етичну відповідальність перед суспільством.
Ціноутворення, орієнтоване на конкуренцію
За наявності конкуренції ціноутворення може орієнтуватися на альтернативні організації, наприклад – на конкуруючий музей. З іншого боку, маркетолог музею може враховувати конкуренцію при запровадженні фільмів
чи обіду для аудиторії, яка розглядає відвідування музею в якості відпочинку від рутини. У таких випадках, маркетолог неприбуткової організації
може встановити такі ж ціни, як у конкурентів, або на вищому рівні, або ж
на нижчому. Відмінною рисою є те, що організація не намагається підтримувати жорсткий зв’язок між своєю ціною та власними витратами чи попитом. Її витрати чи попит можуть змінитися, але організація зберігатиме свою
ціну, оскільки конкуренти підтримують свої ціни. Навпаки, деякі організації змінюють власні ціни, коли конкуренти змінюють свої, навіть якщо їх
власні витрати чи попит не змінилися.
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Етичні виклики у ціноутворенні
Неприбуткові організації зіштовхуються з певними складними викликами при встановленні ціни, адже цільова аудиторія (чи її певний сегмент)
може мати сильні переконання стосовно того, що є «справедливо», а також
щодо того, чи має взагалі стягуватися якась оплата. Презервативи або протималярійні сітки мають бути для бідних з низькими цінами чи безкоштовно? А щодо культурних об’єктів? Державні музеї у Вашингтоні (округ
Колумбія) є безкоштовними, натомість Галерея мистецтв Коркоранa встановила оплату за «Вхід» у розмірі $8 для дорослих, але оголосила: «відвідувачі
запрошуються зробити пожертву у розмірі залежно від власного вибору».
Існують різні погляди. Директор Музею сучасного мистецтва у Нью-Йоркуb каже, що «це майже моральний обов’язок – зробити музеї безкоштовними». З іншого боку, директор Метрополітен-музею говорить, що ціни на
рок-концерти та спортивні події є дуже високими, отже «Чому ж за мистецтво не мають платити?». За іронією долі, оплата у $20 за вхід до Музею сучасного мистецтва є обов’язковою (як і оплата у $12 до Інституту мистецтв
Чикагоc), натомість у Метрополітен-музеї політика подібна до Галерея мистецтв Коркоран – сплачуєш скільки бажаєш, хоча рекомендована оплата
становить $20. Чи є ці організації дійсно розважальними центрами, або ж
вони є навчальними та дослідницькими інституціями? Громадські бібліотеки є безкоштовними – але чи необхідно їм мати «рекомендовану оплату»?7
Однією з причин, чому музеї стали більш наполегливими щодо ціноутворення, може бути те, що доходи від їх сувенірних крамниць та продажу супутніх товарів не виправдовують очікувань і навіть знижуються.8 З іншого
боку, багато музеїв останнім часом набули субсидії від мерій чи місцевих корпорацій й таким чином усунули оплату за відвідування. Але що ж, коли вони
це не роблять? Можна стверджувати, що подарунки донорів достатньо підтримують мистецькиі інституції (на відміну від бібліотек). Проте донори зазвичай платять тільки за мистецтво, а не за експлуатацію. Чи музеї
звільняються від моральних докорів, якщо вони стягують оплату, проте дозволяють широкій публіці відвідувати безкоштовно або ж оплачувати за бажанням у певні години чи дні? Це не тривіальні питання, оскільки музеї
можуть отримувати від прийому платежів до 15 % від загального обсягу доходів.

a

Галерея мистецтв Коркоран (Corcoran Gallery of Art) – галерея, найбільший приватний культурний заклад
у Вашингтоні (округ Колумбія). Заснована у 1869 році банкіром Вільямом Коркораном; має статус національної історичної пам’ятки. Спеціалізація – переважно сучасне мистецтво. Місія – «посвята мистецтву
та використання виключно з метою заохочення американського генія». Будинок має приміщення площею
12500 кв. м.
b Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку (Museum of Modern Art, MoMA) – один з перших та найбільш
представницьких у світі музеїв сучасного мистецтва. Заснований у 1928 році за сприяння родини Рокфеллерів. Щороку приймає близько 2,7 млн. відвідувачів.
c Інститут мистецтв Чикаго (Art Institute of Chicago) – енциклопедичний музей мистецтва. Відомий колекціями імпресіоністів, пост-імпресіоністів, старих майстрів, сучасного американського мистецтва тощо.
Заснований у 1879 році, розташовується у Гранд-парку Чикаго. У США – другий за площею експозицій
(24,5 тис. кв. м) та п’ятий за числом відвідувачів (1,85 млн. осіб станом на 2009 рік).
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ЗМІННІ ВИТРАТИ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Цінове розрізнення відбувається у неприбуткових організаціях увесь час.
Наприклад, театри та концертні зали дуже часто розрізнюють на основі: 1)
часу придбання (ті, хто купляє квитки раніше, платить менше, аніж ті, хто
платить при вході); 2) розташування (місця біля сцени коштують дорожче,
аніж місця далеко на балконі); 3) методу платежу (покупці більше платять,
купуючи у квиткового брокера, аніж коли вони купують квитки у театральних касах); 4) часу вистави (ті, хто бажають піти на виставу у суботу ввечері,
заплатять більше, аніж ті, хто піде на денну виставу у неділю); 5) кількості
та часу купівлі (ті, хто купляє сезонні квитки, заплатять менше, аніж ті, хто
платить при вході).
Кожна з цих тактик відображає спроби маркетинг-менеджерів неприбуткових організацій досягнути деякі з наступних цілей:
u Відповідність ціни витратам, які забезпечують продукт або сервіс: квитковий брокер стягує премію з метою оплатити додаткову паперову роботу,
кредитні картки для обслуговування надходжень тощо.
u Відповідність ціни отриманій цінності: ближчі місця є більш цінними.
u Регулювання попиту: нижчі ціни на денні вистави є, частково, спробою
перемістити попит на не пікові години обслуговування.
u Привабити якнайбільшу частину цільової аудиторії, яка платитиме.
Останнє є важливим моментом. Представники цільової аудиторії, які
платять премію квитковому брокеру або відвідують вечірні вистави у суботу,
чинять так, оскільки вони дійсно цього бажають. Вони готові платити більше
з метою отримати те, що вони дійсно прагнуть отримати. Виробництво автомобілю Rolls Royce Silver Clouda не коштує у 10 чи 15 разів більше, аніж
Honda Civicb, проте цільова аудиторія готова платити більше, оскільки вона
цього бажає і може дозволити собі платити таку ціну. Так зване розрізнююче
ціноутворення призначене приваблювати «активне сальдо цільової аудиторії» (тобто те, що певні потенційні цільові аудиторії готові платити понад
просту ціну «витрати плюс»).

РЕКЛАМНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Часто неприбуткові організації будуть підтримувати свій прейскурант
цін, але включати «особливі ціни» з метою стимулювати збільшення покупок. Це, звичайно, постійно відбувається у приватному секторі. Рекламне
ціноутворення може мати багато форм. Розглянемо гурт театральних викоa

Rolls Royce Silver Cloud (Роллс-Ройс «Срібна Хмара») – основна модель автомобіля британської компанії
Rolls-Royce Limited, що випускалася у 1955-1966 роках. Усього випущено 7372 одиниці. Об’єм двигуна –
4,9-6,2 куб. см, максимальна швидкість – 170-187 км/год. Характерна особливість – аромат салону, виконаного із натуральних матеріалів.
b Honda Civic (Хонда «Цивільна») – компактний автомобіль (клас малий середній) з поперечно розташованим двигуном японської компанії Honda. Перший масовий автомобіль японського виробництва. Випускається з 1972 року; з 2012 року у серійне виробництво запущене 9-е покоління.
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навців, який бажає залучити більшу аудиторію на свої вистави. Ось декілька
варіантів рекламного ціноутворення:
1. Театральний гурт може поширювати серійну передоплату, яка являє
собою економію порівняно з окремою купівлею квитків на всі вистави. Найпопулярнішим способом виразити економію є: «Відвідайте п’ять вистав за
ціною чотирьох». Ньюман рішуче виступає за дисконт на серійну передоплату на підставі того, що економія є головним стимулом здійснення передоплати.9 Проте Райанс та Вайнберг в огляді передоплати покупців для
Американської консерваторії-театру у Сан-Франциско (ACT)a встановили,
що передплатники вважають головною причиною придбання серійної передоплати не заощадження коштів, а свою впевненість, що вони будуть ходити
до театру частіше та отримають гарні місця. АСТ відмовилася від дисконту
на наступний сезон без відчутного впливу на продажі передоплати.10
2. Театральний гурт може запропонувати дисконт «перша ластівка» на
серійну передоплату тим, хто підписується наперед за два місяці на першу
виставу.
3. Театральний гурт може запропонувати наступні квитки за половину
ціни. Андреасен та Белк відкрили потенційних любителів театру, які надзвичайно позитивно реагують на таку пропозицію, реагуючи навіть більш
позитивно, ніж на відсоткові знижки («знижка на 40%»).11 Це вочевидь
сприяє ідеї привести у театр друга чи влаштувати побачення у театрі.
4. Театральний гурт може запропонувати непродані квитки за половину
ціни у день вистави. Такий метод успішно використовується у квиткових
кіосках Нью-Йорка, Бостона, Лондона, Сан-Франциско та Вашингтона.
Театр отримує не лише додатковий дохід від місць, який вони могли б втратити, але й дохід від продажу напоїв та солодощів протягом антракту.12
Висновки
Маркетологи неприбуткових організацій прагнуть впливати на обміни
через привабливі пропозиції цінності. Під кутом зору цільової аудиторії, ці
обміни включають пакети торгових переваг в обмін на пакети витрат. Витрати є сприйманими цінами цільової аудиторії, які вона повинна сплачувати за користування. Вони можуть бути грошові, не грошові або змішані.
Не грошові витрати включають психічні зусилля, потребу змінювати старі
звички чи уявлення, витрати часу та енергії, зрушення соціальних відносин.
Менеджери неприбуткових організацій мають подвійне завдання в управління цими витратами. Деякі витрати мають утримуватися на достатньо високому рівні, оскільки вони необхідні для забезпечення надходження
доходів організації. Інші витрати мають бути занижені до якомога нижчого
рівня з метою знизити перешкоди для діяльності цільової аудиторії. Оскільки скорочення кожної з цих витрат буде коштувати організації, їй необхідно знати відносну чутливість цільової аудиторії до кожного з цих
скорочень.
У процесі розвитку стратегії грошових цін організація повинна спершу
встановити свої цілі. Вона може прагнути максимізації активного сальдо,
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скорочення витрат, розширення розмірів ринку, соціальної справедливості
чи стримування ринку. Її конкретна стратегія з метою досягнути цих цілей
може бути першочергово орієнтована на витрати, на попит чи на конкуренцію. У деяких випадках додаткове підвищення витрат на небажану поведінку, коли це знаходиться під контролем маркетолога, по суті додає
цінності бажаній поведінці – шляхом збереження вартості.
Запитання:
1. Які різновиди цінового розрізнення може використовувати менеджер УМСА, якщо його метою є максимізація доходу? Поясніть ваші міркування щодо кожного визначеного вами різновиду.
2. Чи у всіх людей віком понад 75 років ті ж самі сприймані витрати
від переміщення з їхнього дому до місць життєзабезпечення? Визначте різницю у вартості для різних сегментів та поясніть шляхи скорочення цих
витрат.
3. Ви голова правління у вашому місцевому дитячому музеї. Музей
досяг високого рівня взаємодії та освіти, й традиційно підтримується департаментом освіти штату і трьома місцевими корпораціями. В останні
два роки дві корпорації переорієнтували свою підтримку на іншу благодійність, а штат обрізав субсидії. Директор музею приходить до правління з
пропозицією вперше запровадити оплату за відвідування. Яким чином ви
організуєте обговорення цієї пропозиції? Якою буде ваша позиція?
4. Ви бажаєте використовувати витрати як спосіб забезпечити користування обладнанням та ігровими майданчиками для позашкільних занять. Одна пропозиція передбачає впровадження щорічної оплати (але
низької), у залежності від доходу. Інша ідея – зменшити доступ до використання ігрових приставок та ремісничих матеріалів. Якою буде ваша
реакція стосовно цих ідей?
5. Яку позицію ви займете щодо аргументу Джеффрі Сакса, що є аморальною справою стягувати будь-яку оплату з бідних, голодних людей за
будь-які речі, які можуть зберегти їхні життя або життя їхніх дітей?
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МАРКЕТИНГОВЕ
СПРИЯННЯ ПОВЕДІНЦІ

PERRY ELLIS ОДЯГАЄ ЖЕРТВИ КАТРІНИ!
Припустимо, що ви Фанні Ханоноa, секретар-скарбник Perry Ellis Internationalb, найбільшого виробника одягу. Це ваша компанія описує себе
так: «Perry Ellis International є провідним розробником, дистриб’ютором
та ліцензіаром одягу та аксесуарів для чоловіків та жінок. Компанія
через свої дочірні товариства володіє ліцензіями на портфель брендів, що
включає 27 провідних імен у світі моди, такі як Perry Ellis ®, Axis ®, Savane ®, Farah ®, Original Penguin ®, Cubavera ®, Ping ® Collection, Nike ®
Swim, Jantzen ®, Tricots St. Raphael ®, а також Grand Slam ®».
Зараз 30 серпня 2005 року, і ви завалені чіткими образами буревію
Катріна та збитками, які накоїли (і коять) його вітри зі швидкістю 125 км
на годину у штатах Луїзіана та Міссісіпі, особливо ж у місті Новий Орлеан. Ви чуєте про численні неприбуткові організації, які поспішають на
допомогу мешканцям. Пожертви надають Американський Червоний
Хрест, Армія Спасіння та інші установи з надання допомоги. Ви прагнете
допомогти, однак не грошима, а товарами, які вас прославили. Люди не
мають притулку, і тисячі з них втратили більшу частину свого майна. Ви
можете допомогти.
Проте компанії на кшталт тієї, де працює Ханоно, мають низку проблем. По-перше, яким чином вони насправді будуть поширювати товар
там, де він потрібен? Хто має їх отримувати у місцях стихійних лих?
Яким способом можна впевнитися, що одяг надходить до нужденних, а
не потрапляє на «чорний ринок»?
a

Фанні Ханоно (Fanny Hanono) – відома також як член правління низки громадських організацій та активністю у благодійній сфері.
Perry Ellis International (Перрі Елліс Міжнародна) – американська компанія, виробник одягу. Спеціалізується на виробництві спортивного одягу, а також повсякденного одягу для нішових цільових груп, аксесуарів тощо. Названа за іменем дизайнера Перрі Елліса (роки життя: 1940-1986). Заснована у 1967 році;
штаб квартира у Маямі (штат Флорида). Станом на 2008 рік виторг становив $864 млн., чисельність персоналу – 1930 осіб.

b
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На щастя, існують численні неприбуткові організації, спеціально зосереджені на наданні допомоги у питаннях розподілу для фірм на зразок
Perry Ellis, що мають товари, які вони бажають скерувати на соціальні
справи. Дуже багато корпорацій мають благодійні програми, які виходять
за рамки надавання грошей та добровільного персоналу, і передбачають
пожертви товарами та послугами. Організація, до якої Perry Ellis звернулася по допомогу, була Gifts in Kind International, яка у 2006 році займала
сьоме місце за розмірами отриманих пожертв.
Виявляється, що Gifts in Kind International підтримує ретельно відібрані (і перевірені) мережі благодійних партнерів у кожному з постраждалих районів (як і в сотнях інших районів, включаючи міжнародні мережі).
Окрім того, організація має на місцях ефективну систему складування та
дистрибуції, спроможну прийняти поставку товару та переконатися, що
він потрапить у належні руки. І, нарешті, організація має міцні угоди з
агенціями-одержувачами, які дозволяють переконатися, що останні не
зловживатимуть товарами. У зв’язку з Катріною, Gifts in Kind встановив
понад 30 центрів пожертв і допомоги в регіоні морської затоки (Мексиканської затоки – прим. редактора). Потім вони приймали товари, наприклад,
від Perry Ellis вартістю $450 тис., передаючи їх організаціям «передової
лінії» для розподілу.
Генеральний директор Gifts in Kind International міг сказати: «Буревій
Катріна спустошив життя тисяч людей, та ми сподіваємося, що наші
спільні зусилля нададуть жертвам Катріни відчуття полегшення й підтримку у цей важкий і складний час».
Джерело: “Perry Ellis International Aids Victims of Hurricanes Rita and
Katrina,” 2005 press release, www.pery.com. Витягнено 6 листопада 2006
року.

У цьому Розділі ми перш за все зосереджуємося на викликах, які постають перед членами цільової аудиторії протягом стадії Підготовки та дії. Як
ми вже неодноразово стверджували, у підсумку маркетинг неприбуткових
організацій впливає на поведінку. І поведінка відбувається за конкретних
обставин у конкретний час та у конкретному місці. Створення легкої до виконання (навіть приємної) поведінки – це є ключовим компонентом маркетинг-міксу. У випадку товару це означає, що він має бути доступним та
фізично передаватися цільовій аудиторії за допомогою сполучення через Інтернет, роздрібні торгівельні точки чи крамниці у приміщеннях неприбуткових організацій. У випадку послуг це означає, що послуга має бути
доступною там і тоді, де споживач може нею скористатися, а також, бажано,
має надаватися у привабливій, доброзичливій атмосфері, яка заохочує повторні відвідування та/або сильне просування «з вуст в уста». У випадку соціальної поведінки, у якій товар або послуга не беруть участі, це означає
налагодження (без напруги, у зручний для членів цільової аудиторії спосіб)
тієї діяльності, на яку маркетолог сподівається.
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У приватному секторі це часто називають «місцем» компонентів маркетинг-міксу. Тут ми це розуміємо як «Полегшення». 1
Розглянемо завдання залучення директора телевізійних новин з метою
висвітлення заходу неприбуткової організацій. Припустимо, їй стало відомо
про це завдяки минулим зв’язкам або ж деяким заміткам, але вона не міркувала достатньо про подію, аби бути схильною до її висвітлення. Отже, вона
усе ще чинить опір. Саме у цей момент маркетолог неприбуткової організації
мусить дуже ретельно обмислити те, яким чином зробити подію підходящою, невимушеною і (сподіваємося) приємною і корисною для директора
новин та її співробітників. Директору з маркетингу також слід подумати про
способи використання події з метою створення міцних відносин, які призведуть до майбутніх операцій (наприклад, до майбутніх репортажів). В числі
варіантів полегшення маркетолог може використати наступні:
l Планування події на період, найкращий для директора з новин.
l Забезпечення зручного VIP паркування та легкого доступу для знімальної
групи та їх обладнання.
l Мати привабливих, здатних чітко висловлюватися людей, готових надавати інтерв’ю знімальній групі, як тільки остання прибуде.
l Переконатися, що сама подія має багато візуальних елементів, які будуть
добре виглядати на телебаченні.
l Переконатися, що подія (або інтерв’ю) завершені вчасно, щоб директор з
новин отримав відредагований запис на вечірній випуск новин.
У цій ситуації творення «стратегії події» може бути інтерактивним процесом, за допомогою якого маркетолог та член цільової аудиторії (директор
новин) працюють спільно, з метою завершити справу та, ймовірно, побудувати приємні і взаємно корисні довготермінові відносини. Завдання маркетолога – вдало обрати час та місце для члена цільової аудиторії.

ПРИРОДА І РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ ПОЛЕГШЕННЯ
Створення вдалого часу та місця є полегшенням. Існує два основних виміри процесу полегшення. Один з них включає комплекс заходів, які повинні виконуватися з боку маркетолога з метою надати можливість членам
цільової аудиторії здійснювати обмін. Вказаний компонент отримав назву
стратегія каналу. Другим виміром змісту поведінки є сама подія, її характеристики та постановка. Ми називаємо цей компонент стратегією нагоди.
Стратегія каналу
Ми визначимо канал наступним чином:
Канал є способом зведення маркетолога та члена цільової аудиторії у
певному місці та часі з метою полегшення поведінкових можливостей.
В якості каналів маркетолог може використовувати характерні будівлі
(наприклад, крамниці, офіси, лікарні, а також виставкові зали); оплачуваних працівників та волонтерів; незалежні організації, такі як транспортні
компанії, оптові та роздрібні продавці; телефони; прямі поштові розсилки;
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а також Інтернет. У майбутньому до цього переліку також може додатися інтерактивне телебачення.
Безліч інших організацій зіштовхуються з проблемою розміщення набору
полегшень з метою оптимального обслуговування просторово розподіленого
населення. Лікарні мають будувати відділення з метою досягнення розпорошеного населення. Школи мусять бути місцевими, як також пожежні станції та кабінки для голосування.2
Приклад набору каналів у галузі охорони здоров’я наведено в Ілюстрації
11-1.
Ретельне планування стратегії каналу може принести важливі позитивні
винагороди, але є також важливі виклики щодо ресурсів. Неприбуткові організації здебільшого мають недостатньо ресурсів, як фінансових, так і
людських. Вони часто не можуть запровадити усі елементи стратегії каналу,
тож потребують допомоги з боку інших осіб та організацій з метою донести
свої пропозиції до громадськості. Дбайливе використання незалежних каналів може зробити маркетингові програми більш дієвими завдяки розподілу
витрат, досягнення економії за рахунок масштабу тощо, а також зробити їх
більш ефективними за рахунок використання скромних ресурсів, нечисельІлюстрація 11-1.
Система надання медичної допомоги у Сполучених Штатах
Систему надання медичної допомоги
представляють заклади, які забезпечують профілактичні та лікувальні медичні послуги для населення. У
минулому, американці отримували медичні послуги двома шляхами: відвідуючи приватного лікаря або ж
приймальний покій у місцевій лікарні.
Деякі члени цільової аудиторії зверталася до своїх фармацевтів за порадами
з найменших питань, таких як звичайна застуда.
Сьогодні послугами з охорони здоров'я
можна скористатися за допомогою декількох каналів.
1. Організації з підтримки здоров’я.
Усе більша кількість людей отримує для себе медичну допомогу
через організації з підтримки здоров'я. Приєднавшись і оплативши
щомісячний абонентський внесок,
вони можуть бачити штатних лікарів у будь-який час; також таким
чином покриваються витрати на їх
госпіталізацію.
2. Дільничі поліклініки. Члени цільової аудиторії у бідніших районах
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часто звертаються до дільничих поліклінік. Клініка не стягує оплату
або ж вона є низькою, і лікарі готові
оглянути хворих пацієнтів. Клініка
фінансується за рахунок державних чи приватних коштів, або ж
обох з обох джерел.
3. Амбулаторна терапія на базі лікарень. Багато лікарень відкрили
амбулаторії з оплачуваними послугами у торговельних приміщеннях
або житлових будинках. Оскільки
деякі пацієнти потребують госпіталізації, ці підрозділи готують їх до
операцій у лікарні.
4. Групова практика. Переважна більшість лікарів на даний час належать до груп приватної практики,
які дають їм можливість краще
структурувати приймальні години
та отримувати переваги завдяки наявності фахових колег. Пацієнти
платять за послуги щоразу, коли
вони відвідують своїх лікарів.
5. Автономні спеціалізовані сервісні
підрозділи. Члени цільової аудиторії можуть безпосередньо отримати
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конкретні послуги, такі як флюорографія, аналізи крові, а також послуги малої хірургії, у спеціалізованих підрозділах, створених
для цих цілей. Вони оплачують
внески, які, у більшості випадків,
відшкодовуються відповідно до
їхніх схем медичного убезпечення.
6. Інтернет. Інтернет є важливим
джерелом інформації та рекомендацій з питань здоров'я. Найбільш ко-

рисні веб-сайти керуються державними агентствами, такими як Центри з контролю і профілактики
захворювань, неприбутковими організаціями на зразок Американського онкологічного товариства, а
також комерційними підприємствами, як от DrKoop.coma. Сайти
на кшталт Medscapeb існують з
метою висвітлення останніх медичних новин та наукових досліджень.

ного персоналу, обмежених засобів тощо. Програма запобігання палінню Національного інституту раку (NCI), наприклад, мала можливість здійснити
істотний вплив за наявності відносно малого бюджету, залучаючи при цьому
на допомогу лікарів з метою поширення матеріалів на тему «як знайти
вихід» та проведення «особистого продажу» з пацієнтами, які мали історію
паління. NCI вдалося застосувати такий же вид важелів для своєї програми
самостійної перевірки грудей шляхом забезпечення підтримки з боку великих корпорацій, в якості посередників для своєї обізнаності та навчальних
програм.
Сьогодні Інтернет є одним з основних каналів надання інформації щодо
здійснення соціально бажаної поведінки. Є сайти про те, як кинути палити
або ж припинити вживати наркотики, які дієти є дієвими, як виконувати
різні види фізичних вправ, куди звертатися за допомогою в особистих питаннях. Сайти зазвичай забезпечують можливість ставити запитання, а деякі –
надають можливості зв’язатися з іншими особами, які мають справу з подібними проблемами. Блоги та YouTube забезпечують можливість окремим особам безпосередньо допомагати один одному.
Іншим зростаючим методом полегшення є встановлення партнерських
відносин з приватним сектором (обговорюватиметься у наступному розділі).
Багато корпорацій, надаючи своїм співробітникам доступ до сфери охорони
здоров’я, програм проти паління, до можливості здавати кров чи робити грошові пожертви тощо, переконалися, що усе це сприяє підвищенню задоволеності співробітників та зниженню плинності персоналу.
Деякі неприбуткові організації не переймаються проблемами та можливостями каналу. Проте було висловлено припущення, що організоване богослужіння, наприклад, може розглядатися як церковна система розподілу.
a

DrKoop.com (доктор Куп) – мережа інтерактивних сайтів компанії DrKoop.com, Inc. Надають користувачам різноманітну медичну інформацію, доступ до медичних баз даних тощо. Створена у 1997 році. Штабквартира розташована у Санта-Моніка (штат Каліфорнія). Персонал – близько 40 осіб. Компанія названа
на честь доктора Еверетта Купа (Everett Coop, народився у 1916 році), який займав чільні посади у системі
охорони здоров’я США у 1980-і роки. На початку 2000-х років компанія мала фінансові труднощі та змінила власників.
b Medscape – електронних ресурс для лікарів та інших фахівців у сфері медицини; надає останні новини зі
світу медицини, оригінальні статті на профільну тематику, містить курси з підвищення кваліфікаційного
рівня тощо. Відзначається ретельністю у підготовці матеріалів. Сайт працює з 1995 року, на даний момент
власником є компанія WebMD, Inc.
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Розглянемо наступний приклад з Євангельською церквою завіту Америкиa.
Центральний офіс церкви можна розглядати в якості виробника чи
творця церковного продукту; регіональні відділення у країні можна оцінювати як оптовиків, натомість окремі храми, такі як Віра Євангельської
церкви завіту в Уїтоніb, можна розглядати як роздрібні точки для церковних послуг та продуктів. Віра Церкви завіту є частиною організації, яка зустрічається віч-на-віч з членами цільової аудиторії, або ж із членами церкви
та потенційними членами. Власне окрема «точка» може виконувати багато
важливих функцій, необхідних для підтримки членів церкви, а також, фактично, з метою розширення членства.3

КОМПОНЕНТИ СТРАТЕГІЇ КАНАЛУ
Усі маркетологи потребують зв’язку зі своєю цільовою аудиторією, і
члени цільової аудиторії потребують доступу до пропозицій маркетологів.
Види каналів, які маркетолог може використовувати, будуть варіюватися
залежно від того, чи є товари, послуги або ж зв’язок основним потоком у
межах каналу. Однак, існує ціла низка стратегічних проблем, які поширюються на усі рішення щодо каналу:
1. Прямий маркетинг у порівнянні з непрямим. Неприбуткова установа
повинна вирішити, чи слід проводити канал послуг в рамках своєї організації, чи залучати сторонні організації, а якщо так, тоді які саме. Приклад використання сторонньої, проте вирішальної системи доставки з
метою сприяння перепису населення США 2000 року описується Ричардом Деланоc та Девідом Лангеd в Ілюстрації 11-2.
Ілюстрація 11-2. Ричард К. Делано про послуги соціального маркетингу
та Девід Ланге щодо партнерів учительського маркетингу з мобілізації дітей та підлітків для перепису населення 2000 року завдяки «шкільному маркетинговому каналу»
Співробітники Бюро перепису населення спостерігали стійке зниження
поштових відповідей у опитуваннях
1970, 1980 і 1990 років, що проводилися за десятирічним циклом (з 78%

у 1970 та до 65% у 1990 році). Для Перепису 2000 року Національна академія наук попередньо спрогнозувала
рівень поштових відповідей нижче
60%. Бюро перепису населення оці-

a Євангельська церква завіту Америки (Evangelical Covenant Church of America) – одна з християнських
протестантських конфесій у США. Заснована у 1885 році у Чикаго (штат Іллінойс) емігрантами зі Швеції.
В останні десятиліття – одна з найбільш динамічних та багатоетнічних деномінацій у Північній Америці.
Станом на 2011 рік налічувала у США понад 820 церковних громад та близько 125 тис. членів. Загальна
чисельність членів церкви у світі становить близько 280 тисяч осіб.
b Уїтон (Wheaton) – місто в окрузі ДьюПейдж Каунті (штат Іллінойс), близько 40 км на захід від Чикаго.
За даними перепису 2010 року – 52,9 тис. мешканців. Згідно з рейтингом Money Magazine – знаходиться
у числі 25 американських міст з найвищими доходами населення.
c Ричард Делано (Richard Delano) – американський практик соціального маркетингу. Допомогає різним
громадським та приватним організаціям у розробці стратегій сприяння соціальним ініціативам. Співзасновник та директор з маркетингу консалтингової і видавничої компанії LifeCourse Associates (в числі клієнтів: Корпус морської піхоти США, Ford Motor Company, Бюро перепису населення, P&G та інші); також
очолює консультативну раду фонду Next Generation Learning (Навчання наступного покоління).
d Девід Ланге (David Lange) – генеральний менеджер, керівник проектів у американській компанії Scholastic Inc.
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нило, що кожне зниження поштових
відповідей на один відсотковий пункт
обертається збільшенням вартості
приблизно на $25 млн., що пов’язано,
головним чином, з подальшою діяльністю, оскільки мусить здійснюватися збір інформації, не забезпечений
первинними поштовими відповідями.
Реклама та пропагування традиційно
виконувалися через Рекламну раду на
безоплатній основі. Співробітники
Бюро подали до Конгресу аргументацію щодо необхідності кампанії платної реклами (соціального маркетингу),
з метою активізації участі. Конгрес
погодився. Додаткові кошти були виділені на «генеральну репетицію»
процесу у квітні 1998 року, так що усі
рекламні матеріали для перепису населення могли бути оцінені. Генеральна
репетиція
є
"живим"
тестуванням, що проводиться за два
роки перед кожним десятирічним
циклом.
Співробітники Бюро також були
стурбовані чистою «недооцінкою»
близько 4,7 млн. осіб рід час Перепису
1990 року. Вони оцінили, що діти
складають близько половини неврахованого населення. Такий недооблік
дітей у 2000 році означатиме, що програми, які спрямовані на дітей та їхні
родини, будуть мати менше шансів отримати адекватне фінансування протягом усього десятиліття 2000-2010
років.
Визнаючи, що недооблік у процесі
перепису населення, який проводиться один раз на десятиріччя, може
мати довгостроковий вплив на добробут дітей, Бюро перепису населення

вирішило запровадити програму «Перепис населення у Школах» до перепису населення у 2000 році.
Короткострокова мета програми «Перепис населення у Школах» полягала у допомозі учням зрозуміти
призначення Перепису та його важливість для них, їх родин та громад.
Програма покликана розширити
участь населення у Переписі 2000
року, залучаючи батьків через школи
та активізуючи участь дітей і підлітків. (Рівень голосування дорослих, як
відомо, зростає у громадах, де школярі освоїли «макет виборів»). У довгостроковій
перспективі
співробітники Перепису сподіваються
на поінформованість дорослих щодо
Перепису починаючи з дитячого віку,
що сприятиме збільшенню кількості
учасників у майбутніх десятирічних
циклах.
З метою залучення педагогічної громадськості, проект «Перепис населення у Школах» надаватиме
освітянам навчально-методичні посібники щодо впливу Перепису населення на життя учнів, а також
пояснюватиме їхнім батькам важливість участі у Переписі. Бюро перепису населення США та Young &
Rubicam (Y&R)a уклали контракт з
Scholastic Inc.b, яка допомогла розробити стратегію повідомлень, упакування та дистрибуції, що можуть
найбільш ефективно вплинути на освітян США, мотивуючи залучати
їхніх учнів та батьків цих учнів. Від
Y&R до матеріалів «Перепис населення у Школах» були включені дизайн, гасло та стратегічні рішення

a Young & Rubicam (Y&R, Янг та Рубікем) – американська компанія, що спеціалізується у сфері реклами,
цифрових та соціальних медіа, стимулюванні збуту, директ-маркетингу, дослідженні споживачів та брендконсалтингу. Заснована у 1923 році (засновники – Джон Орр Янг та Раймонд Рубікем), штаб-квартира
знаходиться у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Діє у глобальному масштабі, входить до числа 10 найбільших
рекламних агенцій світу, маючи виторг понад $900 млн. Чисельність персоналу – 16 тис. осіб (станом на
2008 рік).
b Scholastic Inc. (дослівно: Учительська корпорація) – видавнича компанія, що спеціалізується, зокрема,
на виданні навчальних матеріалів для шкіл, вчителів, дітей та батьків; найбільший у світі видавець та дистриб’ютор дитячої літератури. Заснована у 1920 році, штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк).
Річний виторг – близько $2 млрд., чисельність персоналу – 9,5 тис. осіб (станом на 2011 рік).
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щодо націленості на цільову аудиторію.
«Перепис населення у Школах»,
разом з рекламою від Young & Rubicam, пройшов тестування під час
трьох «генеральних репетицій» на
рівні громад у квітні 1998 року. Дослідження після репетиції допомогли
організаторам Перепису 2000 визначити, яким чином краще розподілити
їх бюджет комунікацій з метою досягнення цільових аудиторій, включаючи батьків. Були внесені зміни,
необхідні для розгортання Перепису
2000 року.
Рішення з соціального маркетингу
від Scholastic Inc., частина виготовленого на замовлення видавничого
блоку компанії, допомогли Бюро перепису населення та Y&R оформити
цю частину великої програми.
Scholastic Inc. генерує понад $2 млрд.
доходу щорічно через книжкові
клуби, книжкові ярмарки та класні
журнали, завдяки своєму унікальному розумінню виходу на ринок завдяки тому, що іноді називають
«шкільним маркетинговим каналом».
Це комерційне "ноу-хау" щодо мотивації вчителів, батьків та учнів через
школи є істотним і бажаним з огляду
на перспективи соціального маркетингу.
Scholastic рекомендував персоналу
Перепису, що навчальні матеріали та
їх розподіл мусять моделюватися на
основі успішних комерційних маркетингових стратегій та комерційно
a

життєздатних продуктів. Наприклад,
учителі початкової школи у зонах
низького рівня реагування на запити
Перепису населення (корельовано з
відсотком студентів, які отримують
безкоштовне або пільгове шкільне
харчування) одержують на руки матеріали, аналогічні за дизайном з «наборами» книжкового клубу. Понад 1
млн. (із загальної кількості 3 млн.)
вчителів США є агентами Scholastic
для книжкових клубів. Моделюючи
цю частину програми «Перепис населення у Школах» на базі знайомого
продукту (брошура з чотирьох сторінок для вчителя та 32 ідентичні брошури, які батьки забирають додому),
ми вважаємо, що виконання комунікативної діяльності посилюється.
Аналогічно програма pre-Кa під назвою “Усі підрахунки” змодельована
на основі бестселера – продукту
Scholastic під назвою Раннє Дитинствоb. Центри Head Startc отримують
«Велику книгу», яку викладач використовує на зборах класу, а також 30
ідентичних, але менших, індивідуальних «Маленьких Книжок», які кожна
дитина зможе взяти додому, щоб прочитати з батьками. Дослідження
Scholastic свідчать, що процес першого читання великої книги у класі
стимулює фактор «бурчання», переконуючи батьків прочитати книгу
вдома на колінах.
Подібне моделювання забезпечує
створення дизайну багатьох інших
матеріалів, а також їх поширення,

pre-К (Pre-kindergarten, дослівно: Попередній дитячий садок) – початковий етап навчання, заснований
на вивченні навколишнього середовища. Починається у віці 3-5 років, залежно від тривалості конкретної
програми. Часто ці програми виступають як спосіб підготувати дитину до успішного навчання у подальшому; є обов’язковими у багатьох штатах США.
b Раннє Дитинство – за визначенням американської Національної асоціації освіти дітей молодшого віку
(National Association for the Education of Young Children), раннє дитинство охоплює життя людини від народження і до виповнення 8-ми років.
c Head Start (дослівно: Головний Старт) – програма Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб
США; має на меті забезпечення всебічної освіти, охорони здоров’я, харчування та соціальних послуг дітям
із родин з низькими доходами. Початково мислилася як літні школи з навчанням, яке «наздоганяє». Започаткована у 1965 році за Президента Л.Джонсона; до 2005 року учасниками програми стали понад 22
млн. американців дошкільного віку. Федеральний бюджет на 2011 рік – $8,1 млрд., причому кожен заклад,
який отримує за цією програмою федеральне фінансування, повинен ще 20% залучити на місцевому рівні;
адміністративні видатки не можуть перевищувати 15%, а при обсягах фінансування понад $500 тис. заклад
зобов’язаний провести незалежний аудит.
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включаючи “Пояснення Перепису
населення 2000 року”, основні матеріали, мапи американських індіанців,
матеріали для Пуерто-Ріко та острівних районів, а також спеціальні матеріали для програм Навчання грамоті
дорослих.
Партнери програми «Перепис населення у Школах» включають 23 національних освітні асоціації, а також
урядові агентства, які сприяли поширенню повідомлень Перепису населення 2000 року та матеріалів щодо
програми «Перепис населення у
Школах».
Бюро перепису населення просувало
“Навчальний тиждень Перепису”
(13-17 березня 2000 року), оскільки це
був прайм-тайм для навчання стосовно Перепису населення 2000 року.
Ця збіглося за часом з тижнем, коли
були розіслані опитувальники до більшості осель. Інші види шкільних заходів були організовані іншими
партнерськими організаціями скрізь
у країні.
До квітня 2000 року майже 2 млн.
комплектів Пояснення Перепису населення 2000 року були поширені
серед освітян у державних, приватних
і парафіяльних школах у США, Пу-

ерто-Ріко та острівних районах. Ці
комплекти були запропоновані у всіх
школах та були доступні в Інтернеті.
Близько 35 тисяч наборів “Усі підрахунки” були скеровані до центрів
Head Start, а також 200 тисяч наборів
“Навчання грамоті дорослих” були направлені до інструкторів з питань
освіти для дорослих по всій країні. На
додаток 45 мільйонів копій домашніх
заходів були поширені серед учнів K8a, якими вони могли поділитися зі
своїми родинами. З бюджету Перепису 2000 року у розмірі $167 млн.,
призначених на рекламу та пропагування, близько $20 млн. було надано
на просування програми «Перепис населення у Школах».
Бюро перепису населення фінансувало широкі дослідження, призначені
визначити, серед іншого, яким чином
доросле населення у всій країні дізнається стосовно Перепису населення
2000 року. Ми сподіваємося, що результати цього дослідження допоможуть нам краще зрозуміти роль, яку
відіграє «шкільний маркетинговий
канал» у масштабних соціальних маркетингових програмах.

2. Довжина і ширина структури каналу. Неприбуткові організації мають
прийняти рішення щодо а) кількості рівнів, що знаходяться між створенням пропозиції та її можливим обміном з цільовою аудиторією (довжина
рішень), і б) загальної кількості різних каналів або кількості елементів,
які будуть включені на кожному рівні каналу (ширина рішень).
3. Розподіл функцій. Неприбутковим організаціям необхідно вирішити, хто
буде обробляти кожний потік (наприклад, інформації, товарів та грошей)
у каналі.
4. Рекрутинг учасників каналу. Неприбутковим організаціям потрібно
знати, яким чином проводити набір на роботу та мотивувати учасників
каналу.
5. Координація та контроль. Неприбуткові організації мають розробити
системи з координації та контролю різних членів каналу у системі.4
a

K-8 (або центри К-8, або ж ЕМ, або просто школи) – тип американської середньої школи, яка зараховує
учнів після дитячого садку та вчить до 8-го класу, поєднуючи початкову школу (К-5, 1-5 класи) та середню
школу (6, або 6-7, або 6-8 класи).
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При розгляді цих питань ми використовуємо ефективність та результативність як наші основні критерії. Ефективність – це міра продуктивності,
яку досягає система за найменших можливих витрат фінансових, часових
та людських ресурсів. Результативність – міра максимальної продуктивності, яку забезпечує система за даного рівня ресурсів.
Прямий канал у порівнянні з непрямим
За інших рівних умов, організації зазвичай воліють мати справу з членами їх цільової аудиторію безпосередньо, а не через посередників. Такий
підхід має низку переваг і часто втілюється у життя через Інтернет:
1. Будь-які вигоди організації (наприклад, дохід, розбудова бренду, увага
засобів масової інформації) від угоди не потрібно ділити з іншими організаціями чи приватними особами.
2. Уся діяльність каналу перебуває під контролем маркетолога.
3. Прямі контакти з членами цільової аудиторії забезпечує маркетолог з
кращим розуміння їх потреб та бажань. Канали зворотного зв’язку можуть бути вбудовані у систему.
4. Прямі контакти з членами цільової аудиторії означають швидке усвідомлення будь-яких проблем щодо програм та продукту.
5. Відповіді на ринкові зміни (наприклад, стосовно нових ініціатив конкурента) можуть бути більш оперативними.
6. Доступними є можливості щодо проведення експериментів з альтернативними способами досягнення членів цільової аудиторії.
7. Більше уваги може приділятися пропозиціям маркетолога, аніж це було
б можливим, якби він був лише одним із багатьох, хто працює через посередника.
8. Стратегії, націлені на різні сегменти цільової аудиторії, можуть враховувати особливості.
Враховуючи усі ці переваги, чому ж організації взагалі можуть відмовитися від контролю? Одну з причин ми вже відзначали, а саме: багато організацій не мають фінансових ресурсів для здійснення власної цілісної
програми прямого маркетингу.
Навіть якщо організація має кошти побудувати свій власний канал до
цільової аудиторії, вона може бути не в змозі зробити це якомога дешевше,
як у випадку використання вже існуючої системи. Витрати неприбуткових
організацій на поширення продукту з охорони здоров’я по всій Індії значно
нижчі, ніж коли комерційні посередники погоджуються брати участь та визначають свою частку у вартості розподільчої мережі. Той же аргумент можна
застосувати і до послуг. У країнах, що розвиваються, послуги з догляду за
дітьми надаються через існуючі організації громад (приватні клініки, школи,
громадські центри), а не за допомогою нових дублюючих об’єктів. І, як уже
зазначалося, у розвинених країнах світу корпорації та громадські органи
часто забезпечують різним соціальним послугам доступ до ринку.
Неприбуткова організація не повинна будувати свою власну систему по340
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стачання, якщо вона може краще використовувати свої кошти. Таким
чином, можна було б запобігти більшій кількості смертей немовлят, якщо б
індонезійські неприбуткові організації витратили свої кошти на рекламу на
загальнонаціональному рівні переваг пероральної регідратації чи вітаміну
А, а не використовували усі свої гроші задля створення своїх власних систем
розподілу або ж своїх клінік медичної допомоги.
Справа використання посередників часто ґрунтується на їх високій ефективності і результативності у виконанні основних маркетингових завдань та
функцій. Маркетингові посередники, завдяки своєму досвіду, спеціалізації,
контактам і масштабу, пропонують виробничій організації більше, ніж зазвичай вона може досягти власними силами. Це дуже велика роль, яку відіграє Gifts in Kind International у сприянні розподілу продукту, який
надається корпораціями, як у вище наведеному прикладі з Perry Ellis.
Довжина у порівнянні з Шириною
Вирішує чи ні неприбуткова організація стосовно ефективності використання посередників, однаково ж мають бути прийняті рішення щодо кількості рівнів розподілу та кількості одиниць на кожному рівні. Їх часто
називають рішеннями з довжини та ширини, і вони зазвичай не є незалежними рішеннями. Розглянемо спершу рішення з ширини.
Найбільш економічним рішенням є працювати з одним виходом або з
одним веб-сайтом. За наявності однієї великої бібліотеки у великому місті,
можна уникнути витрат на дублювання книг, співробітників та споруд. Городяни отримують виграш у тому, що вони знайдуть велику колекцію матеріалів для читання. Однак, вони також платять за пересування з більшої
відстані. Система, що складається з багатьох менших бібліотек, буде залучати більшу кількість користувачів. Більшість великих міст досягли компромісу шляхом створення центральної бібліотеки і декількох галузевих
бібліотек для зручності членів цільової аудиторії. Деякі йдуть далі і працюють з «книжковими автомобілями», що є пересувними бібліотеками, які розташовуються у різних районах в різні дні та роблять книги доступними для
цільової аудиторії. Та ж проблема існує у сфері охорони здоров’я, оскільки
неприбуткова організація може створити одну велику центральну клініку
або працювати через дуже велику кількість локальних центрів та пересувних
медичних пунктів.
На місцевому рівні, ширина рішення найчастіше диктується цільовою
аудиторією. Деякі пропозиції повинні бути масово поширені, оскільки в
інший спосіб члени цільової аудиторії не увійдуть з ними у контакт. У сфері
комерційного маркетингу таке просування називається зручністю товарів
та послуг. У сфері роздрібної торгівлі вони зазвичай включають види просування, які не є особливо відмінними. Наприклад, чоловіки переважно не
будуть суттєво відхилятися від їх шляху задля придбання презервативів з
метою попередження СНІД. Як наслідок, особливістю багатьох стратегій з
профілактики СНІД є встановлення автоматів з продажу презервативів у чо-
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ловічих вбиральнях та розміщення вазонків з безкоштовними презервативами біля виходів з гей-барів.
Не всі поведінкові можливості повинні бути максимально зручними для
цільової аудиторії. Є деякі пропозиції, для пошуку та оцінки яких члени
цільової аудиторії мусять застосувати певні зусилля – вони не мають бути
виключно зручними. У сфері роздрібної торгівлі це називається відвідуванням крамниці з метою купівлі товарів і послуг, оскільки члени цільової
аудиторії вважають, що вони дещо здобудуть, роздивляючись навколо та
знаходячи найкращий варіант. Отже, члени цільової аудиторії подолають
помірні відстані з метою забезпечити себе кращими послугами швидкої медичної допомоги чи клініки, що лікує від паління. Вони подолають певну
відстань, аби відвідати гарний музей чи подивитися хорошу виставу. У таких
випадках ширина каналу стає менш важливою.
Останній вид просування зазвичай називають спеціалізацією товарів та
послуги. Це пропозиції, які члени цільової аудиторії знаходять такими особливими, що вони робитимуть зусилля з метою їх розшукати, часто зі значними витратами. Крім того, ці пропозиції будуть сприйматися як достатньо
унікальні, щоб члени цільової аудиторії здебільшого не сприймали замінників. Цей стан буття особливого просування є тим, чого жадають багато хто з
маркетологів неприбуткових організацій. Клініка Мейо, наприклад, чітко є
«особливим закладом» для заможних членів цільової аудиторії з непересічними хворобами. Художні музеї виявили, що низка гучних пересувних мистецьких виставок виявилися «особливим товаром», заради якого члени
цільової аудиторії ладні долати великі відстані та терпіти довгі черги, аби
подивитися.
Якщо неприбуткова організація визначає, що її цільовій аудиторії потрібна широка система дистрибуції, тоді наступним питанням стратегії каналу є: «Яким довгим має бути канал?». Для неприбуткових організацій, що
продають продукт (наприклад, Sierra Club або ж Міністерство фінансів
СШАa), можливими є канали з двома, трьома та чотирма рівнями, як це запропоновано на Рисунку 11-1.
Загалом чим ширшим є розподіл на місцевому рівні, тим довшим повинен бути канал. Тобто, якщо маркетолог неприбуткової організації бажає
лише ексклюзивного розподілу у декількох основних місцях, канал з двох
кроків (від виробника до постачальника й далі до споживача) буде цілком
відповідним. Однак, якщо обрана система вибіркового розподілу має, скажімо, з півдюжини точок в операційному ланцюжку неприбуткової організації у кожній з 50 найбільших міських агломерацій у Сполучених Штатах,
тоді можуть бути потрібними декілька регіональних оптовиків з метою забезпечити охоплення. На додаток, якщо неприбуткова організація бажає
мати масовий розподіл у кожному куточку країни, тоді представник виробa

Міністерство фінансів США (United States Department of the Treasury) – орган державної виконавчої влади
та казначейство США. Збирає податки, друкує гроші, керує державними борговими зобов’язаннями тощо.
Створене у 1789 році. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Станом на 2010 рік бюджет міністерства становив $13,4 млрд. Чисельність персоналу – 115,9 тис. осіб (2007 рік).
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Маркетолог продукту

Представник
виробника

Оптовий
торговець

Роздрібний
торговець

Кінцева цільова аудиторія

Рисунок 11-1. Альтернативна структура каналу для маркетолога
продукту гіпотетичної неприбуткової організації
ника може потребувати контакту із сотнями оптовиків, необхідних для обслуговування такого широкого ринку.
На закінчення зазначимо, що стратегічні рішення стосовно довжини і ширини каналу, а також чи має канал належати маркетологу неприбуткової організації – це є незалежні рішення. Отже, маркетолог може обрати систему
з 3-х рівнів, але заснувати власну оптову діяльність. Ця тактика відома як
передова інтеграція. Наприклад, організація, яка просуває екологічні інтереси й продукує власні книги та календарі, спочатку може використовувати оптовиків з метою постачання їх на ринок у зони відпочинку, книжкові
мережі, університетські книгарні тощо. Але пізніше організація може вирішити, що зон відпочинку є недостатньо, й вона може функціонувати краще,
керуючи власною продуктовою лінією і навіть тими іншими виробниками,
які шукають ліпшу представленість у зонах відпочинку.
Неприбуткові організації також можуть здійснювати зворотну інтеграцію. Усе більша кількість неприбуткових організацій, таких як музеї та лікарні, проводять активні роздрібні операції, укладаючи з цією метою угоду
щодо торгівлі з одним або декількома оптовиками. Багато зорієнтованих на
обслуговування неприбуткових організацій, таких як будинки перестарілих
та релігійні інституції, для своєї діяльності отримують значні обсяги поставок від оптовиків. Деякі з цих організацій можуть використовувати доступні
капітальні вкладення з метою зворотної інтеграції у їх каналі шляхом при-
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дбання або створення системи оптових операцій, можливо, обслуговуючи
також інші торгові точки. Знову ж таки, першочергова увага за такого кроку
повинна приділятися тому, чи призведе це до значного підвищення ефективності, кращого обслуговування або нових доходів.
Насамкінець, багато неприбуткових організацій бажають мати множинні
канали до цільової аудиторії з метою її досягнення та обслуговування. Це
може включати варіанти фізичного розподілу, Інтернет та телефонні центри
обробки викликів. У той час як маркетологи часто прагнуть змусити цільову
аудиторію використовувати найдешевший (для маркетолога) канал, на
даний час визнається життєва мудрість стосовно того, що система за допомогою контактів повинна забезпечувати те, що бажає отримати цільова аудиторія.

ДОСЯГНЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ
Якщо маркетолог неприбуткової організації є «капітаном» системи каналу або ж членом певної іншої системи, тоді вирішальне коло питань включає у себе повсякденне управління. У зрілій маркетинговій системі зазвичай
надзвичайно важливо не лише мати слушних посередників для виконання
слушних функцій, але й переконатися, що вони виконують ці функції саме
тоді та у тій формі, що відповідає найкращим інтересам системи в цілому
(наприклад, збільшенню «задоволеності» споживача).
З багатьох причин у неприбуткових організаціях важко досягти координації та кооперації. Серед перешкод є наступні:
s Конкуренція серед неприбуткових організацій за обмежені кошти з федеральних джерел або від агенцій третього сектору, таких як United Way,
може змусити деякі неприбуткові організації неохоче допомагати чинним
або майбутнім суперникам. Співпраця може розглядатись як допомога
зростати іншим агенціям, можливо за рахунок власного функціонування.
s Лідери чи штатні працівники неприбуткових організацій можуть сприймати кооперацію як потенційне втручання не у свої справи, марнування
часу або ж відволікання від роботи в умовах низького забезпечення.
s Територіальність може стати проблемою, якщо певна агенція не бажає
бути підлеглою у сфері, в якій початкова агенція вважає, що має бути головною.
s Відмінності у цілях та цінностях часто можуть породжувати проблеми,
коли маркетинг «піднімає свою потворну голову». Ті, хто має спрямованість на соціальне служіння (Розділ 3), можуть відчути, що участь з
іншою агенцією, яка має агресивного маркетолога, буде «не фаховою» або
ж в інший спосіб заплямує потенційного члена каналу.
s Може відбуватися надмірне витрачання часу та енергії. Якщо канал управляється не дуже добре, тоді багато часу може витрачатись на збори,
планування та «координацію». Окрім затримок з прийняттям рішень, це
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також може розігнати учасників, краще зорієнтованих на конкретні дії.
Таке знеохотило не одного маркетолога з приватного сектору до співпраці
у програмі неприбуткової організації.
Особисті зіткнення не є надзвичайним явищем. На початку життєвого
циклу багато неприбуткових організацій є малими, де домінують вольові,
харизматичні керівники. За роки боротьби в ім’я справи може розвиватися суперництво з іншими такими ж вольовими лідерами. Це може
стати дуже уїдливим та протягом багатьох років заважати необхідній
співпраці.

Основні проблеми з координації та контролю
Корінні труднощі з досягнення координації та контролю полягають у тім,
що інша, окрема організація з відмінним від вашого сприйняттям, цілями і
навичками, повинна взяти на себе завдання, які допоможуть вашій організації досягти своїх цілей.5 Тим не менше, «проблема кооперації каналу» фактично не відрізняється від маркетингової проблеми залучення вирішальних
членів цільової аудиторії. Як і раніше, проблема є одна: впливати на поведінку цільових ринків, лише у даному випадку ключем є незалежні посередники. Таким чином, етапи розробки маркетингової стратегії щодо
ефективних посередників є зрозумілими.
1. Визначити всі сегменти потенційних посередників.
2. Оцінити потенційні сегменти та обрати найкращу підгрупу з метою детального дослідження.
3. Виявити основні BCOS-фактори, які можуть ймовірно вплинути на цих
цільових посередників; наприклад:
a. Які вигоди вони ймовірно побачать?
b. Які витрати ймовірно можуть їх стримати?
c. Які інші групи можуть на них впливати позитивно чи негативно?
d. Які бар’єри вони бачать, що можуть змусити їх повірити, ніби вони не
здатні працювати у партнерстві?
4. Розробити стратегії підвищення рівня сприйманих вигод та зниження
сприйманих витрат від участі, доведення тиску «інших важливих чинників» до терпимого рівня, а також видалення всіх вагомих бар’єрів, які
зменшують у посередника почуття впевненості у собі.
5. Оцінити можливі витрати та виплати за кожної стратегії і обрати, для даного планового періоду, ті з них, які будуть найкращим чином досягати
цілей організації.
6. Визначити оптимальні стратегії з підтримки бажаного партнерства.
При цьому підході маємо на увазі низку маркетингових засад, які ми вже
підкреслювали:
u Найкраща маркетингова стратегія починається з членів цільової аудиторії (посередників), а не з неприбуткової організації.
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Для успіху вирішальне значення мають потреби, бажання та сприйняття
членів цільової аудиторії, а не неприбуткової організації.
Оскільки ці потреби, бажання і сприйняття є суб’єктивними явищами,
маркетолог не може їх знати, тому йому доводиться вдаватися до формальних чи неформальних досліджень з метою їх встановити.
Кількість обмінів зростає, якщо і тільки якщо співвідношення
вартість/вигоди, сприймане обраною цільовою аудиторією, змінюються
у сприятливому напрямку.
Оскільки зміни у співвідношенні вартість/вигоди є вирішальними, тому
ключовим питанням дослідження є те, яким чином зміниться сприйняття
цільової аудиторії у випадку обрання альтернативної маркетингової стратегії?
Стратегія має бути розроблена не тільки для проходження першого випробування, але також для забезпечення постійного використання пробними учасниками, підвищення використання чинними чи пробними
учасниками, або ж усіма. Це означає, що стадія Підтримки тут є особливо
важливою.
Насамкінець, вибір оптимальних короткострокових та довгострокових
стратегій є не просто питанням підвищення ефективності у процесі створення обмінів; вибір також повинен враховувати витрати на організацію
створення обмінів (ефективність питання).

Розробка стратегії координації посередника
Маркетолог неприбуткової організації мусить обирати впливові стратегії,
які забезпечать участь посередника та співпрацю у конкретних програмах.
Вибір має базуватися на аналізі маркетологом матеріальних ресурсів. Хоча
вибір часто зупиняється на змішаній стратегії, варіанти можуть бути згруповані у три широкі стратегічні категорії. Ці категорії можуть бути описані
наступним чином:
1. Вимога від посередника співпраці на основі використання примусової або
юридичної сили, часто в рамках конкретних контрактів.
2. Винагородження посередника за співпрацю за допомогою управління
операціями з оплатою.
3. Переконання посередників до співпраці за допомогою експертів та інформації (хоча переконання, у певному сенсі, маємо на увазі в усіх вказаних
альтернативах).
Вимога співробітництва
Вимога співробітництва є поширеною формою контролю каналу у приватному та державному секторах. Вона здійснюється за допомогою формальних контрактів, які визначають більшою чи меншою мірою права та
обов’язки кожної із сторін. Ці контракти можуть охоплювати конкретні
функції, наприклад, коли рекламна агенція зобов’язується надавати копії
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та звіт з виконання серії оголошень, розміщення оголошень у засобах масової
інформації, а також, можливо, оцінювати ефект від реклами.
Такі договори можуть бути корисні для неприбуткової організації, оскільки вона одержує вигоди від навичок та ощадливості інших, зберігаючи
при цьому можливість наполягати на виконанні договору. Мова йде про те,
наскільки ґрунтовно підібрані слова у контракті. У приватному секторі контракти іноді включають добровільну допомогу з боку учасника угоди, що надається останнім на рівні або нижче рівня ринкових цін. У таких випадках,
існує спокуса написати договір довільно, так би мовити на громадських засадах, щоб субпідрядник (наприклад, дослідницька чи рекламна агенція або
ж засіб мовлення) не «образився» на «втручання» у делеговану зону відповідальності. Такі довільні формулювання переважно є незадовільними для
обох сторін. Субпідрядники можуть не знати, що від них очікується. Вони
можуть перебільшувати свою незалежність, відчуваючи себе ображеними,
коли підрядник намагається нав’язати їм свою волю. Можуть виникати
етичні проблеми. Підрядник, однак, може відчувати, що у нього немає чітких підстав для критики, а також – що він втратив контроль над субпідрядними роботами. І, звичайно ж, у випадку виникнення правомірної полеміки
наступні суперечки здатні зруйнувати канал партнерства, що міг бути для
неприбуткового підрядника єдиним способом виконати роботу.
У приватному секторі дедалі поширюється стає така технологія контролю
каналу, як франчайзингa. Протягом років існували територіальні угоди в автомобільній індустрії та у виробництві напоїв, причому чисельність дилерів
у цих галузях регулювалося. У відповідь на такі місцеві часткові монополії,
очікувалось, що франчайзі відповідатимуть певним стандартам діяльності
(наприклад, квотам), а також вестимуть підприємство у особливий спосіб
(наприклад, використання певних знаків, встановлення певної ціни, участь
у кооперативній рекламній діяльності тощо). Сучасне зростання, проте, відбувається у франчайзингових системах з більш сильним контролем з боку
центру. У франчайзингових ланцюжках на кшталт таких, які мають McDonald’s, Burger Kingb та Midas Mufflerc, серед іншого, практично уся діяльність франшизи може визначатися франчайзером – від розміру ложки
кетчупу, що йде на гамбургер, до кількості соломинок у безалкогольному
напої. Зазвичай франшиза ґрунтується на деякій характерній торговій
a

Франча́йзинг (англійською franchise – ліцензія, привілей, від фр. franchir – звільняти) – різновид відносин між ринковими суб’єктами, коли одна сторона (франчайзер) передає іншій стороні (франчайзі) за
оплату (роялті) право на певний вид бізнесу (франшиза), використовуючи розроблену бізнес-модель його
провадження. Франчайзер надає франчайзі право діяти від свого імені, використовуючи товарну марку
та/або бренди франчайзера. Засновником сучасного франчайзингу став Ісак Зінгер, власник компанії
Singer Sewing machine company, який починаючи з 1851 року укладав письмові угоди щодо передачі права
на продаж та ремонт швейних машинок виробництва фірми.
b Burger King (Burger King Corporation, Бургер Кінг Корпорейшн, дослівно – Король Бутерброд) – американська компанія, власник мережі ресторанів швидкого харчування Burger King. Заснована у 1954 році;
штаб-квартира – у Майамі (штат Флорида). Станом на 2011 рік виторг – $2,34 млрд., чисельність персоналу – 34,2 тис. осіб.
c Midas Muffler (Мідас Глушник) – мережа автомобільних сервісних центрів американської компанії Midas,
Inc. Компанія створена у 1956 році, штаб-квартира у Ітаска (штат Іллінойс). Мережа налічує понад 2300
сервісних точок у США, Канаді та ще у 17 країнах. У 2012 році компанію придбала корпорація TBC.
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марці або стилі, які є такими, що франчайзі готові платити як за досвід, так
і за додаткову конкурентну ринкову перевагу.
Одним із способів візуалізації Boys & Girls Clubs of America є система
франчайзингу. Усі понад 4000 окремих клубів, які у сукупності обслуговують понад 4,8 млн. хлопців та дівчат, є незалежними організаціями. Усі вони
мають власні ради директорів та реагують на місцеві потреби. Вони можуть
відкидати рекомендації головного офісу з Атланти. У такій системі опрацювання загальнонаціональної стратегії і тактики стало складним викликом.
З іншого боку, з’являються важливі переваги, якщо місцеві спільноти вважають, що вони відповідають за те, що відбувається в їхніх клубах.
Договірний підхід у кінцевому підсумку спирається на правові повноваження та можливе накладання стягнень як засоби досягнення результату
маркетологами неприбуткової організації. До тих пір, поки ці ретельно описані умови є справедливими для обох сторін, а також поки існує відчуття
спільної відповідальності за бажані соціальні результати, доти договірний
підхід може добре працювати; і використання підрядником формальної
влади потрібне лише як тонке тло у спірному питанні. Однак, якщо договірні
відносини є непрозорими та взаємодія між сторонами є негармонійною, у такому випадку підрядник може використати право з метою змусити субпідрядника виконати необхідні для каналу функції. У міру того, як формальне
примусове право буде використане, довгостроковий потенціал каналу відносин втратить перспективу.
Нагородження та переконання до співпраці
Замість того, щоб базувати канал співпраці на негативних стимулах, багато організацій просто роблять їх допомогу вартою для інших. Вони слідують своїм базовим маркетинговим засадам, а саме вивчають, які вигоди
можуть бути цінними для цільової аудиторії, а також – які витрати та
бар’єри вона може побачити у співпраці. Штаб-квартира може запропонувати конкретні заохочення, такі як комісійна винагорода, або ж позаекономічні заохочення, такі як підвищення престижу на основі співпраці з
важливою соціальною програмою. В обох випадках широке переконання усе
ще може знадобитися з метою переконати потенційних цільових посередників, що співпраця принесе вигоди обом сторонам. Часто тиск інших може
допомогти лідеру каналу домогтися широкої співпраці.
Як ми пропонували у Розділі 7, будівництво сильних неприбуткових
брендів може істотно збільшити потенційну винагороду для потенційного
партнера. Це є сильний стимул для причинно-пов’язаних маркетингових
відносин, що описано в іншому місці. Це може бути так само сильним, якщо
спонукати до співпраці організації, які необхідні для доставки пропозицій
організації.
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СТРАТЕГІЇ СПРИЯТЛИВОЇ НАГОДИ
Частиною маркетинг-міксу неприбуткової організації, чому була приділена обмежена увага, є менеджмент поведінкової нагоди. Поведінки, яких
маркетолог прагне, мають відбуватися у певний час й у певному місці (наприклад, виконання прав продовжується у декількох місцях з плином часу).
Аби спонукати дітей виконувати фізичні вправи, вулиці мають бути безпечними, парки – відчиненими, школи повинні запланувати фізкультуру у класах тощо. Якщо організація збирається максимізувати кількість поведінок,
тоді вона повинна свідомо планувати та створювати привабливі, зручні нагоди з метою забезпечення того, аби поведінка:
l легко виконувалася у фізичному сенсі;
l мала позитивний емоційний досвід;
l винагороджувалася та зміцнювалася.
Творення зручної поведінки
Є багато факторів, що можуть мати серйозні наслідки на зручність виконання поведінки, та які маркетолог потенційно може контролювати або ж,
принаймні, впливати на них:
s Зручність у часі – наприклад, зробити можливою здачу крові після опівночі для позмінних працівників; проведення вночі фахової підготовки;
пропозиція різноманітних інструкцій щодо здорового способу життя на
веб-сайтах або на відеокасетах, DVD чи CD-ROM (за необхідності – надання позики на придбання відеомагнітофону чи програвача DVD); а
також зведення до мінімуму паперової роботи.
s Зручність у розташуванні – наприклад, доставка продукту чи послуги до
спільноти або ж до когось додому за допомогою мобільних фургонів, відео
чи подорожуючих інструкторів; надання транспорту до віддалених об’єктів; пропозиція можливостей на робочому місці, у терміналах аеропорту
та залізничної станції; а також можливість здійснювати певну поведінку
(наприклад, вносити пожертви чи стати волонтером) за допомогою Інтернету чи за телефоном.
s Надання мінімальних розваг – наприклад, забезпечення ігрових майданчиків чи зручностей для догляду за дитиною.
s Наявність повного доступу до будь-яких інструментів, обладнання або
порад, які можуть бути необхідними – наприклад, необхідно мати кілька
наборів необхідного спорядження, а також пропонувати інструкції простими словами та різними мовами.
Разом з тим, забезпечення максимальної зручності не обходиться без коштів. Маркетолог повинен визначити рівень і якість обслуговування, що будуть пропонуватися цільовому ринку. Кожна організація може подумки
уявити собі максимальний рівень сервісу, який вона здатна запропонувати.
Далі наводимо деякі приклади:
349

Частина ІІІ
Розділ 11

u

u

u
u

Розробка маркетинг міксу
Маркетингове сприяння поведінці

Відділ соціального захисту населенняa мусить щороку розподіляти тисячі
чеків, щоб люди одержували державну допомогу. Максимальним рівнем
сервісу буде щоденна відправка чеків поштою до їхніх домівок або навіть
доставка чеків особисто з метою уникнення крадіжок.
Публічна бібліотека може надати максимальну кількість послуг, якщо
вона готова приймати телефонні замовлення на книги та доправляти їх
протягом декількох годин до будинку людини.
Міський департамент охорони здоров’я може за викликом відправляти
лікарів до хворих додому.
Університет може за запитом скерувати викладача до будь-якого будинку
або до кімнати у гуртожитку.

Ці рішення орієнтовані на максимальну зручність для споживача. Але
вони не є практичними, оскільки члени цільової аудиторії, ймовірно, не платять за додаткові зручності, натомість організація-постачальник не може дозволити собі такі витрати. Організації мусять знаходити рішення, які
пропонують менші зручності для споживачів, з метою знизити вартість розподілу. Бібліотеки та департаменти охорони здоров’я, наприклад, можуть
знижувати свої витрати шляхом надання послуг лише у декількох місцях та
залишаючи дорожні витрати членам цільової аудиторії. Вони можуть додатково скоротити свої витрати, створивши ефективну структуру, в якій час обслуговування призначається, головним чином, членами цільової аудиторії,
замість того, щоб час простою покривався штатним персоналом. Якщо лікарня матиме 5 лікарів замість 10, ці лікарі будуть постійно зайняті, водночас пацієнти будуть витрачати час на очікування. Нарешті, організації
можуть скоротити свої витрати, застосовуючи для доставки інші ЗМІ, як у
випадку з університетом, який пропонує інтерактивні телевізійні лекції
через Інтернет або ж по платному кабельному телебаченню для усіх бажаючих за це платити.
Один зі способів зробити поведінку зручною – це використання телефонного номеру 800. Департамент охорони здоров’я штату Массачусетс розгорнув кампанію з метою надати людям підказки – як саме вони мають діяти за
виникнення підозри на перенесений ними інсульт, а потім надав номер 800,
щоб діяти було зручно. Він підтримав це за допомогою ретельно продуманих
повідомлень кампанії (Рис. 11-2).
Формування поведінкової нагоди емоційно “високою”
Поведінкові нагоди мають бути мирськими, перш ніж вони заряджаються
дуже позитивними емоціями. Можливостей є достатньо:
l Перегони 10Ka чи прогулянка-марафонb можуть створити захоплюючий

a Департамент соціального захисту населення (Department of Public Welfare) – державне агентство на рівні
штатів (наприклад, Департамент соціального захисту населення штату Пенсільванія), що займається реалізацією державних програм соціального забезпечення і послуг.
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Рисунок 11-2. Навчальні підказки щодо приступу інсульту
Джерело: Департамент охорони здоров'я штату Массачусетс.

l

привід для пожертв. Знаменитості та телекамери можуть додати хвилювання. Футболки можуть бути винагородою. Події можуть супроводжуватися музикою та додатковою інформацією на сайтах.
Підніматись сходами (для тренування) на роботі може бути весело, якщо

a 10K – популярна у США дистанція для бігунів на 10 тис. метрів; вживається також як загальна назва для
спортивного бігу на великі відставні.
b Walk-a-thons (або ж Walkathons, дослівно: прогулянка-марафон) – популярні у США піші походи великих
груп учасників на значні дистанції. Часто використовуються як привід для збору пожертв на різні благодійні цілі. Найбільш багатолюдний Walk-a-thons відбувся 8 травня 1971 року у Мілвокі (штат Вісконсін),
в якому взяли участь близько 20 тисяч осіб, що пройшли 31 милю.
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надати можливість продивитись відео або пов’язані з офісом карикатури
на сходових майданчиках.
Проведення занять у класах можна пожвавити, використовуючи ритмічну музику (поміркуйте щодо «Jazzercise»a).
Моторошні або болючі медичні процедури (наприклад, такі як здача
крові) можна перетворити на позитивний досвід за допомогою сердечних,
заповзятих представників штатного персоналу.

Одним з важливих елементів емоційного задоволення від зустрічі є те, що
маркетологи приватного сектору називають «атмосферними явищами».6 Атмосферні явища описуються як свідома проектування місця доставки з
метою створити або зміцнити конкретні ефекти на покупців, такі як відчуття
благополуччя, безпеки, інтимності чи благоговіння. У випадку, коли неприбуткова організація надає послуги у певному місці, тоді менеджер з маркетингу повинен приймати рішення щодо вигляду об’єктів, оскільки зовнішні
характеристики можуть вплинути на ставлення, поведінку та рівень задоволеності членів цільової аудиторії. Розглянемо, яким чином «атмосфера» у
лікарні може вплинути на пацієнтів. Багато старих лікарень мають усталений вигляд: довгі вузькі коридори, стіни сірого кольору, сильно зношені
меблі; тож усе це сприяє почуттям депресії у пацієнтів, які вже й так пригнічені з особистих причин. Нові лікарні сплановані у кольорах, зі структурою, меблями та компонуванням, які підсилюють позитивні почуття
пацієнта. Вони мають кругове або прямокутне компонування з постом медсестер у центрі, що дозволяє медичним сестрам краще спостерігати за пацієнтами. Замість традиційних напівприватних номерів – одномісні блоки,
засновані на величезних перевагах як для пацієнтів, так і для лікарів. Зали
очікування мають вигляд вестибулю у готелі.
Організації, яка розробляє сервісний центр, спочатку має справу з чотирма основними проектними рішеннями, які будуть впливати на «атмосферні явища». Припустимо, що місто бажає збудувати публічний музей
мистецтва. Чотири рішення є наступні:
1. Який вигляд будівля повинна мати ззовні? Будинок може виглядати
як грецький храм (багато музеїв саме такий вигляд мали у минулому),
вілла або скляний хмарочос (як музей у Більбаоb, збудований Френком
Геріc). Вони можуть викликати благоговіння, бути пересічними чи близьa

Jazzercise – 60-хвилинна програма з фітнесу для групи осіб, що поєднує популярну джазову музику, танок,
силові фізичні вправи, йогу, кікбоксінг, пілатес та латиноамериканський стиль рухів. Загальна кількість
сертифікованих інструкторів з Jazzercise у США станом на 2010 рік – близько 7800 осіб. Програма розроблена у 1969 році, просувається компанією Jazzercise Inc.; штаб-квартира компанії знаходиться у Карлсбаді (штат Каліфорнія); виторг у 2010 році - $96 млн.
Музей Гуггенхайма у Більбао (The Guggenheim Museum Bilbao) – музей сучасного мистецтва, збудований
американо-канадським архітектором Франком Гері у 1997 році. Належить Фондові Соломона Р. Гуггенхайма; розташований на березі річки у місті Більбао (Країна Басків, Іспанія), на території старовинного
порту. Близько 1 млн. відвідувачів на рік.
Френк Гері (Френк Оуен Гері, Frank Owen Gehry) – американо-канадський архітектор. Народився у 1929
році у Торонто (Канада). Лауреат численних фахових нагород, зокрема за спорудження будівель мистецького та культурного призначення, які перетворилися на туристичні пам’ятки (Концертний зал Уолта Діснея у Лос-Анжелесі, Художній музей Вайсмана у Міннеаполісі, Будинок танцю у Празі, Художня галерея
Онтаріо у Торонто та інші).
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кими. Прийняте рішення залежатиме від типу колекції творів мистецтва
та повідомлення, що саме музей прагне донести щодо мистецтва в цілому.
Воно повідомляє речі, які є запрошенням відвідати об’єкт.
2. Якими мають бути функціональні та поточні властивості будівлі?
Планувальники мають вирішити: музей повинен складатися з декількох
великих кімнат чи з багатьох малих. (Багато музеїв застосовують компроміс, розділяючи великі зали за допомогою численних рухомих стін.) Вони
також повинні розглянути питання щодо доцільності розташування основних експонатів та найвідоміших робіт – біля входу чи в іншому кінці
будівлі. Кімнати та коридори повинні бути сплановані належним чином,
щоб мати здатність приймати одразу багато відвідувачів, оскільки люди
не мусять чекати у довгих чергах та набувати досвід перебування у скупченнях.
3. Якою має відчуватися споруда усередині? Кожна будівля передає певні
відчуття, будь то навмисно чи не заплановано. Планувальники повинні
розглянути питання: чи має музей сприйматися страхітливим і похмурим, чи яскравим і сучасним, або ж теплим і затишним. Кожне відчуття
буде справляти різний ефект на відвідувачів та їх загальну вдоволеність
музеєм.
4. Які матеріали найкращим чином підтримуватимуть бажаний настрій будівлі? Настрій будівлі передається візуальними сигналами
(колір, яскравість, розмір, форма), звуковими сигналами (гучність, висота тону), нюховими сигналами (аромат, свіжість) і дотиковими сигналами (м’якість, гладкість, температура). Планувальникам музею
доведеться обрати кольори, тканини та меблі, які створюють або зміцнюють бажані відчуття.
Зробити поведінкову нагоду такою, що винагороджується
та зміцнюється
Швидше за все, члени цільової аудиторії повторюють важливу поведінку
та поширюють позитивні відгуки, якщо вони приходять з усвідомленим відчуттям, що їх надії справдилися, і вони отримали той вид та рівень вигод (за
мінімальних витрат), який очікувався. Вирішальним фактором у даному випадку є менеджмент очікувань. Дослідження свідчать, що люди оцінюють
свій досвід (наприклад, купівлю товару або зустріч із постачальником послуг) шляхом порівняння їх досвіду з очікуваннями. Здобутий рівень досвіду
може призвести до задоволення, якщо очікування досягнуті або перевищені,
або ж до незадоволеності, якщо очікування не справджуються. (Іноді останнє
може пом’якшитися, якщо членам цільової аудиторії надається можливість
поскаржитися та/або отримати певне відшкодування). 7
Тому важливо утримувати очікування на рівні або й нижче того рівня,
який може надати неприбуткова організація. Якщо час очікування може перевищувати годину, не обіцяйте «швидкого обслуговування». Якщо існує
висока плинність кадрів, не обіцяйте виключно високий рівень особистої
турботи та спосіб мислення, зосереджений на потребах клієнта. З іншого
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боку, кожен раз, коли це можливо, неприбутковій організації слід розглядати питання щодо підходу, який сприйняли багато маркетологів комерційних організацій: планувати не тільки задовольнити членів цільової
аудиторії, але ще й порадувати їх! Ці передові маркетологи запитають: що
вони можуть зробити, щоб поведінкова нагода виявилася значно кращою,
аніж люди очікують. Особливо гарні у цій справі провайдери Premier servicea. Ritz-Carlton знає, що у випадку запиту гостя стосовно певної відсутньої
деталі становище може бути виправлене шляхом надання товару-замінника,
проте гість може бути задоволений, якщо менеджер залишить повідомлення
на телефоні з вибаченнями або ж пізніше відправить листа на його чи її адресу, вибачаючись за недогляд та з пропозицією надання послуг більш високої якості під час наступного візиту.
Багато з цих тактик не коштують надто багато, але вони вимагають планування і підготовки з боку маркетологів неприбуткової організації. Їх виграш за рахунок повторення поведінки може бути значним, а тому високо
рентабельним.
Зміцнення поведінки – це, звичайно ж, стандартна засада поведінкової
психології. Добре відомо, що люди будуть повторювати поведінку, якщо
вони будуть винагороджуватися.8 Готелі «нагороджують частого гостя». Не
існує жодних підстав, аби неприбуткова клініка не могла запропонувати таке
ж саме посилення у вигляді футболки, яка є, вочевидь, один із способів залучення людей на рок-концерти чи піші походи. «Плюси» під час збору коштів часто роблять події пам’ятними на увесь рік до наступної такої події.
Маркетологи часто використовують несподівані матеріальні винагороди
у якості посилення. Маркетологи неприбуткової організації також можуть
їх запропонувати. Дійсно, організації зі збору коштів – справжні майстри у
цьому. Однак, ми наголошуємо, що ця несподівана винагорода може мати
саме посилюючу дію. Потужним підсиленням можуть бути персональні
листи від генерального директора (чи відомого члена правління) до донорів,
які щойно збільшили свій внесок чи надали його, а також до волонтерів, які
надають додаткові послуги. Іноді такі винагороди можуть бути соціальними
чи також психологічними, наприклад, коли постійні донори крові зображуються на плакатах, розміщених на стіні підприємства, або ж коли визначних
волонтерів та донорів нагороджують на річних банкетах чи згадують в інформаційних бюлетенях організації.
Наостанок ми маємо визнати: у багатьох випадках винагорода може призначатися неприбутковою організацією, однак найчастіше (чи, можливо, в
основному) нагороди та посилення надходять від членів цільової аудиторії,
що винагороджують себе. Отже, маркетологам неприбуткової організації
варто замислитись щодо тактики, яка допоможе цільовій аудиторії зміцнювати себе. Наприклад, людям, що дотримуються дієти, а також донорам
a Premiere Services (Premiere Global Services, Inc., дослівно: Глобальні Прем’єр-послуги) – транснаціональна
компанія, яка розробляє програмне забезпечення та надає послуги з організації відео-конференцій, аудіоконференцій, веб-конференцій тощо. Заснована у 1991 році, штаб-квартира знаходиться у Атланті (штат
Джорджія). Виторг у 2011 році - $474 млн., чисельність персоналу – 1,7 тис. осіб.
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крові можна запропонувати оціночні бланки, що дозволять їм визначити,
наскільки добре вони себе почувають. Як альтернативний варіант, якщо на
це знайдені кошти, тоді можна записувати досягнення через Інтернет, коли
люди за розповідь про свій прогрес отримують пряму похвалу від невидимого
Web-кореспондента, а також, у належних випадках, досягнення можуть
бути розміщені на сайті (можливо, у замаскованій формі) для інших, щоб
вони бачили та захоплювалися. Ця система може бути дуже посилюючою.
Висновки
Здійснення поведінки іноді потребує її полегшення. Маркетологи повинні
шукати способи робити поведінкові можливості зручними, приємними і такими, що винагороджуються. Цей включає розвиток стратегій каналу, щоб
донести поведінкові можливості до цільової аудиторії, а також «стратегії нагоди» з метою суттєво зміцнити поточну зустріч.
Стратегії каналу забезпечують, аби пропозиції були доступні у певний час
та у певному місці. Часто це вимагає послуг інших агенцій (які можуть надавати складські приміщення та транспортні можливості), а також ретельної
координації комплексу взаємодіючих системи. Хоча канали для членів цільової аудиторії можуть бути лише засобом полегшити використання часу
та місця, вони мають потенціал суттєво збільшувати або ж ефективно саботувати ретельно розроблені маркетингові програми.
З метою досягнення ефективної та дієвої стратегії каналу маркетологи неприбуткової організації повинні визначитись щодо якості пропонованих послуг, а також – буде маркетинг прямим чи непрямим. Часто маркетологи
бажають запропонувати багатоканальну систему, яка включає Інтернет та
системи відповіді на телефонні дзвінки. Далі маркетолог повинен визначити
довжину та ширину каналу, залучити учасників каналу та розподілити
обов’язки. Наостанок маркетолог повинен створити систему ефективного
контролю та координації дій поміж учасниками каналу.
Іншим основним викликом полегшення поведінки є це зробити нагоди
легкими, що викликають емоційне задоволення та винагороджуються. Це
вимагає уваги до атмосфери та посилення споживачів. Часто цільову аудиторію потрібно вчити, як себе винагороджувати.
Запитання:
1. Ви маркетолог у Музеї Мистецтв у Кренстоні, штат Міссісіпіa. У
вас є унікальна колекція антикварних ляльок 1832 року, а роздрібний торговець П’єр 1 погодився рекламувати та продавати їх у Сполучених Штатах. Які умови ви встановите для такої угоди? Що може піти не так?
2. Ви відкрили безкоштовну їдальню для безхатченків у Вашингтоні
(округ Колумбія), яка успішно забезпечує зайнятість для багатьохіз них.
Ви гадаєте, що ваш підхід можна використати з метою франчайзингу як
спосіб допомогти іншим неприбутковим організаціям, які мають подібні
a

Приклад умовний. У штаті Міссісіпі немає населеного пункту з такою назвою.
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місії, а також принести вам додатковий дохід. Коротко опишіть бізнесплан цього підприємства.
3. Ви маєте ідею, що ваш веб-сайт може стати «майданчиком», на
якому підлітки з харчовими розладами можуть збиратися та допомагати
один одному давати лад у житті. Як би ви усе це зорганізували?
4.
Що має зробити Монетний двір СШАa для того, щоб успішно знову
запровадити купюру номіналом 2 долари? Громадськість зустріла попередні спроби з байдужістю, з апатією відреагували банки та проти виступили роздрібні торговці, пояснюючи свою позицію обмеженими
можливостями касових апаратів.
5. Інспектор шкіл у Толедо (штат Огайо) помітила, що дедалі більше
її вчителів та батьків стають огрядними. Вона має ідею використовувати
у час поза уроками спортивні зали та інше тренажерне обладнання кожної
школи в інтересах цієї цільової аудиторії. Яким чином вона повинна діяти?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Джерела та примітки:
Ранні натяки щодо цієї проблеми можна знайти: Sidney J. Levy та Phillip Kotler, ”Beyond Marketing: The Futhering Concept,” California Management Review, Vol. 12 ( Winter 1969), pp. 67-73.
Ronald Abler, John S. Adams and Peter Gould. „Spatial Organization: the
Geographer’s View of the World”. Cliffs, N. J., „Prentice-Hall”, 1971,
pp. 531—532.
Цитата взята з ненадрукованої семестрової роботи стосовно церкви
Віра Євангельської церкви завіту в Уїтоні, яку написав Марк Пафандт
в 1980 році у Північно-західному університеті.
Відмінне введення у ці питання можна знайти: Louis W. Stern and Adel
I. Ansary, Marketing Channels, 2nd ed. (Upper Saddle River, N J: Prentice-Hall, 1982).
Нижченаведений матеріал запозичений з: Alan R. Andreasen, “A Power
Potential Approach to Middlemen Strategies in Social Marketing”, European Journal of Marketing, Vol. 18, No. 4 (1984), pp. 56-71. Див. також:
John R. French and Bertram Raven, “The Bases of Social Power,” in D.
Cartwright ( Ed.), Studies in Social Power (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1959); Jack Kasulis and Robert Spekman, “A Framework for
the Use of Power,” European Journal of Marketing, October 1980, pp.
70-78.
Докладніше див.: Phillip Kotler, “Atmospherics as a Marketing Tool,”
Journal of Retailing, Winter 1973-1974, pp. 48-64.
Arthur Best and Alan. R. Andreasen, “Consumer Response to Unsatisfac-

a

Монетний двір США (U.S. Mint) – федеральне державне агентство у структурі Міністерства фінансів
США. Чеканить монети з метою забезпечення грошового обігу у США, а також різноманітні пам’ятні монети, для колекціонерів тощо. Наприклад, у 2000 році всього випущено 28 млрд. монет. Створене агентство
у 1792 році, штаб-квартира у Філадельфії (штат Пенсільванія). Станом на 2006 рік – 1845 співробітників.
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tory Purchases: A Survey of Perceiving Defects, Voicing Complaints and
Obtaining Redress,” Law and Society Review, Vol. 2, No 4 (1977), pp. 701742.
Michael Rothschild and William C. Gaidis, “Behavioral Learning Theory:
Its Relevance to Marketing and Promotions,” Journal of Marketing,
Spring 1981, pp. 70-78.
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ФОРМУЛЮВАННЯ
КОМУНІКАЦІЙНИХ
СТРАТЕГІЙ
БЛОГ ДЛЯ БЛАГОДІЙНОСТІ
Засоби вираження, створені споживачами (CGM)a представляють нові
можливості для неприбуткових організацій стосовно контакту з чинними
та потенційними прихильниками. Це засновано на ідеї, що неприбуткові
організації пропонують своїй цільовій аудиторії варіанти електронного
«спілкування» поміж собою та з організацією. Томас Абрахамсонb з Lipman Hearne Inc.c зазначає: «Це не лише шлях просування повідомлень, а
й створення форумів і обговорень, а також сприяння безпосередньому
спілкуванню осіб, які діляться досвідом». Ідея стартувала, як багато хто
вважає, з політичної кампанії 2004 року, коли молоді люди використовували Інтернет з метою обговорення кандидатів, організації зустрічей,
збору коштів, а також сприяння явці та голосуванню за конкретного кандидата.
Організація «Марш 10-центових монеток» використовує це поняття з
метою пропагування її діяльності з попередження ускладнень при пологах, через відділення інтенсивної терапії новонароджених у лікарнях, де
родини діляться своїм досвідом (www.shareyourstory.org). Родини з
дітьми, що мають вроджені вади, «спілкуються» з іншими і спільно фокусують увагу на праці «Маршу 10-центових монеток» у боротьбі з полоa

Засоби вираження, створені споживачами (Consumer Generated Media, CGM) – описують в Інтернеті існуючі поведінки; переважно охоплюють базовані на особистому досвіді думки, поради, коментарі конкретних людей стосовно продуктів, послуг, брендів та компаній. Розміщуються в Інтернеті на форумах,
дошках для обговорень, у блогах, групах новин тощо. Можуть включати текст, фото, відео та інші засоби
передачі інформації. Представляють інтерес для маркетологів, оскільки можуть систематизуватися, вимірюватися та аналізуватися. Перша згадка терміну зафіксована в Інтернеті 27 березня 2000 року у пресрелізі компанії ShareYourWorld, Inc. На авторство терміну претендує Піт Блекшоу, аналітик компанії
Nielsen BuzzMetrics.
b Томас Абрахамсон (Thomas Abrahamson) – американський маркетолог, керуючий директор компанії Lipman Hearne Inc. Обирався головою ради директорів Американської маркетингової асоціації, членом правління Фонду Американської маркетингової асоціації, а також членом правління низки інших відомих
неприбуткових організацій. Автор 2 книжок та великої кількості статей.
c Lipman Hearne Inc. (Ліпман Хірн) – маркетингова компанія повного циклу, що спеціалізується на обслуговуванні неприбуткових організацій. Створена у 1988 році шляхом злиття двох маркетингових агенцій,
які діяли з кінця 1960-х років. Серед клієнтів: Гарвардський університет, Торгова палата США, Чиказький
симфонічний оркестр та інші. Офіси у Чикаго (штат Іллінойс) та Вашингтоні (округ Колумбія). Близько
80 штатних співробітників.
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говими травмами. Модератори продивляються зміст сайту та забезпечують
медичну коректність інформації. Якщо ж інформація є невірною у медичному плані, тоді модератори дописують новий коментар з виправленнями.
У червні 2006 року на сайті було зареєстровано 12 тисяч осіб, зі збільшенням на 50% протягом шести місяців. На сайті реєструвалося у середньому
близько 270 повідомлень щоденно.
Організація Sierra Club використовує блоги та e-mail з метою генерування стурбованості та активності навколо питань навколишнього середовища. Виконавчий директор Карл Пеупa регулярно розміщує на сайті свої
думки з приводу насущних проблем (www.sierraclub.org/carlpope/), а для
всіх інших існує можливість коментувати, що він сказав. Блог часто виступає засобом згуртування підтримки для конкретних законодавчих ініціатив, пов’язаних з інтересами організації.
Політичні неприбуткові організації на кшталт MoveOn.orgb мають тривалішу традицію ефективного використання Інтернету з метою згуртувати
прихильників навколо певного питання – наприклад, зібрати підписи для
петиції. Член Палати представників США Джон Кон’єрсc у червні 2005
року зміг передати у Білий Дім петицію щодо війни в Іраку з 560 тисячами
підписів, близько 2\3 з яких було зібрано з допомогою MoveOn.org через
Інтернет. У виборчій кампанії 2005 року організація MoveOn змогла залучити 45 тисяч нових членів та зібрала близько 9 мільйонів доларів на користь кандидатів та кампаній, які вона підтримувала.
Кріс Вульцd з Forum One Communicationse вказує, що такі онлайн-спільноти можуть бути дуже ефективними у процесі розбудови пізнаваності та
привабливості організації. «Для багатьох організацій може бути значно
ефективнішим в економічному відношенні робити це в Інтернеті, ніж поза
ним. Проте більш цікавим є те, що онлайн-спільноти також дозволяють
побудувати нові види відносин з клієнтами, які дійсно неможливо створити поза Інтернетом».
Джерело: Deborah L. Vence, “Smart Organizations Use Technology to Spark Dialogue. Cement Relationships,” Marketing News, July 15, 2006, pp. 15-16.

a

Карл Пеуп (Carl Pope) – виконавчий директор Sierra Club у 1992-2010 роках; голова Sierra Club у 20102011 роках. Член правління низки інших неприбуткових організацій екологічного спрямування. Задля вирішення екологічних питань активно розвивав партнерство з бізнесом та профспілками.
b MoveOn.org (дослівно: Йти далі) – американська неприбуткова організація, об’єднує громадські групи
пропаганди політики та комітети активних дій, що виступають на підтримку політиків, які визначаються
як «прогресисти». Підтримує політиків, що належать до Демократичної партії. Утворена у 1998 році у відповідь на спробу Палати представників США провести імпічмент Президента Білла Клінтона. Один з найбільших спонсорів – Джордж Сорос. Організація стверджує, що налічує 7 млн. членів. На президентських
виборах організація зібрала зі своїх членів пожертв на суму близько $60 млн., при середньому розмірі одного внеску $50.
c Джон Кон’єрс (John Conyers) – американський політик, член Демократичної партії. Народився у 1929
році. Учасник війни в Кореї. Член Палати представників від штату Мічиган з 1965 року (станом на 2012
рік мав третій за тривалістю стаж перебування у складі Конгресу США).
d Кріс Вульц (Chris Wolz) – генеральний директор компанії Forum One Communications.
e Forum One Communications (дослівно: Форум комунікації для кожного) – американська компанія, надає
послуги з опрацювання Інтернет-стратегій, організації Інтернет-спільнот, розвитку сайтів тощо. Заснована
у 1996 році, має клієнтів у 40 країнах світу, зокрема серед впливових неприбуткових організацій. Штабквартира у Олександрії (штат Вірджинія). Персонал – близько 50 осіб.
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В Розділі 1 ми визначили маркетинг як філософію, процес та набір понять
і теорій впливу на поведінку – задля зміни поведінки або ж з метою попередження її зміни (наприклад, утримувати підлітків від паління). У попередній
розділах ми розглядали пропозицію, ціну і стимулюючі чинники маркетингміксу, та побачили, що ці компоненти повинні бути скоординовані задля
того, щоб увесь проект став успішним. Ми також побачили, що ці компоненти можуть безпосередньо впливати на поведінку споживачів, шляхом надання стимулів до дії (вигоди) або ж зменшення перешкод (витрат), що ми
часто називаємо пропозицією цінності. Як тільки ці елементи є продумані,
у величезній більшості маркетингових стратегій неприбуткових організацій,
що впливають на поведінку, включається значна кількість комунікацій. Це
питання:
1. Інформування цільової аудиторії на стадії Попереднього розмірковування щодо альтернатив для діяльності, з метою її зацікавити.
2. На стадії Розмірковування розповісти щодо позитивних наслідків вибору
певного варіанту, а також про безсумнівне схвалення зразків для наслідування.
3. Забезпечення мотивації до дії у певний час та у певному місці, і навчання
необхідним навичкам для діяльності на стадії Підготовки та дії.
4. Пропозиція винагороди за продовження діяльності для тих, хто знаходиться на стадії Підтримки.
З одного боку, ми бажаємо чітко прояснити, що реклама (або комунікації
в цілому) – це НЕ маркетинг. Занадто багато неприбуткових організацій переоцінюють роль комунікацій в їхньому маркетинг-міксі, натомість зовнішні спостерігачі часто вважають, що комунікації – це і є весь маркетинг.
Це часто всього лиш найбільш видима частина того, що неприбуткові організації роблять. Але не слід плутати це з усім, що робить маркетолог неприбуткової організації. Комунікації – це лише частина інтегрованої
маркетингової стратегії, а не її замінник!
З іншого боку, комунікації – це не те, що неприбуткові організації можуть
ігнорувати. Усе, що стосується кожної організації (її продуктів, співробітників, засобів та діяльності) певним чином повідомляється. Кожна організація повинна дослідити власний стиль здійснення повідомлень, потреби та
можливості щодо них, а також розробити комунікаційну програму, яка буде
впливовою і економічно ефективною. Обов’язки комунікацій в організації
виходять за межі спілкування з цільовими аудиторіями. Організація мусить
ефективно спілкуватись з усією зовнішньою громадськістю, такою як преса,
урядові агентства, а також з потенційними донорами, особливо якщо її місія
залежить від змін у законодавчому та регуляторному зовнішньому середовищі. Також комунікації мають бути ефективними з її внутрішньою громадськістю, особливо з членами її ради, менеджерами середньої ланки,
фаховими канцелярськими працівниками, а також з усіма волонтерами,
яких організація використовує.
Організація може використовувати дуже багато засобів комунікації з
метою інформування та мотивування цільової аудиторії. Вони включають:
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Реклама на радіо та телебаченні
Друкована реклама
Повідомлення на сайтах
Рекламні банери на сайтах
Розсилки
Промови; зустрічі з населенням
Логотипи та інші конструктивні
особливості
Брошури та річні звіти
З вуст в уста; вірусний маркетинг
Плакати та шоу-карти
Матеріали пунктів продажу
Електронна пошта

Каталоги
Ілюстрації
«Мильні опери» або сценарії фільмів
Конференції, виставки
Упакування
Книжки та статті
Схвалення
Спеціальні заходи
Подарунки
Соціальна реклама
Блоги
Відео

Це лише більш традиційні засоби. Маркетологи неприбуткових організацій у Таїланді намалювали логотипи на буйволах. Автобуси та автомобілі
марки Фольксвагенa були розмальовані профілактичними повідомленнями.
Знаменитості відвідують слухання в конгресі, щоб підтримати свою улюблену справу (та отримати певну персональну рекламу).
Рішення щодо застосування цих засобів, коли саме та яким чином їх використовувати, мусить прийматися на основі чіткого розуміння процесу комунікацій.

ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЙ
Будь-який процес спілкування включає відправника повідомлення та
одержувача (цільову аудиторію).1 Відправник має призначене повідомлення, але ж чи буде отримане повідомлення відповідати призначенню,
визначається тим, наскільки процес комунікацій відносно вільний від перешкод, а також – наскільки відправник та одержувач поділяють одні й ті ж
культурні коди. Цей процес зображений на Рисунку 12-1.
Відправник (наприклад, організація Gifts in Kind International) формулює певне призначене повідомлення (Gifts in Kind допомагають світовим
корпораціям жертвувати корисні товари нужденним людям у всьому світі»).
Кодувальник (рекламна агенція) перекладає це призначене повідомлення у
закодоване повідомлення (фотографія групи родин, постраждалих від урагану Катріна, які отримують одяг, наданий компанією Perry Ellis Interna-

Фольксваген (Volkswagen, «Народний автомобіль») – марка автомобілів та автобусів, що випускаються німецьким багато профільним концерном Volkswagen AG (заснований у 1937 році; штаб-квартира у Вольфсбург, Німеччина; автомобілі випускає під марками Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Scania,
Љkoda, Porsche і власне Volkswagen; загальний виторг станом на 2011 рік – 94,7 млрд. євро, чисельність
персоналу у 2008 році – близько 370 тис. осіб.). Фольксваген – одна з найбільш масових марок на світовому
автомобільному ринку, за останні десятиліття щороку продавалося середньо понад 5 млн. авто.
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Кодувальник

Закодоване
повідомлення

ЗМІ

Декодувальник

Передане
повідомлення

Розкодоване
повідомлення

Одержувач

Отримане
повідомлення

Зворотній
зв’язок

Дослідник

Рисунок 12-1. Елементи процесу комунікації.
tional, та декілька параграфів з описанням: «Gifts in Kind International – це
неприбуткова організація, яка надає товари, пожертвувані багатьма компаніями зі списку Fortune 500a з метою допомоги нужденним, а також управляє
спільним планом з надання надзвичайної допомоги, який безпосередньо
пов’язує суспільні потреби з наданням товарів корпораціями». Також у параграфах пропонуються посилання на генерального директора Gifts in Kind
International та представника Perry Ellis – стосовно цінності програми допомоги.
Це повідомлення передається через такі ЗМІ як великі регіональні газети, стосовно яких рекламна агенція вважає, що вони додадуть закодованому повідомленню ауру «серйозності». Декодувальниками може бути
молода пара у Білоксіb, яка подивилася на журнал в офісі лікаря та обговорює поміж собою безпосередній і прихований зміст оголошення («Я вважав,
що благодійність просто залучає гроші, а не надає товар»). Нарешті, кожен

a

Fortune 500 (Фортуна 500) – рейтинг 500 найбільших американських компаній; критерій приналежності
– загальний обсяг виторгу. Складається за підсумками попереднього фінансового року редакцією американського журналу Fortune, починаючи з 1955 року. В останні роки за перше місце змагаються компанії
Wal-Mart (роздрібна торгівля) та ExxonMobil (видобуток нафти й газу).
b Білоксі (Biloxi), місто у графстві Харрісон (штат Міссісіпі), розташоване на березі Мексиканської затоки.
Засноване у 1838 році, за переписом 2010 року налічувало 44,0 тис. мешканців. Місто суттєво постраждало
від буревію Катріна.
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одержувач з цієї пари зберігає відбитки пам’ятних частин повідомлення та
асоціацій (наприклад, емоційні навіювання від буревію Катріна та першу
обізнаність стосовно Gifts in Kind International), яка може бути оцінена дослідником ринку через перевірку зворотного зв’язку у режимі телефонного
опитування опісля кампанії.
У багатьох реальних ситуаціях зображені на Рисунку 12-1 ролі можуть
комбінуватися. Наприклад, тут може бути двостороння комунікація за
участю: 1) відправник-кодувальник-ЗМІ-дослідник і2 декодувальник-одержувач. Це було б у випадку багатьох видів ситуацій персонального впливу,
таких як презентація потенційному значному донору з метою фандрайзингу.
Фандрайзер буде вирішувати, як повідомлення донести, кодувати його « перспективні кроки», передавати в усній формі, спостерігати за ним або ж довідатися про відповідь на нього потенційного донора. Донор буде декодувати
кроки фандрайзери та зберігати усе, що було у них персонально значущим.
Навіть у цій відносно простій двосторонній ситуації може підкрадатися
низка різних «перешкод»:
1. Кодування. Фандрайзер може обрати невірні формулювання для передачі ключових ідей. Наприклад, він чи вона може мати намір дати зрозуміти, що донором може бути анонімний, проте, здійснюючи часті
посилання на можливі форми визнання, залишає загальне враження, що
донор не зможе уникнути розголосу.
2. Трансляція. Зміни інтонації чи мова тіла під час доставки повідомлення
можуть змінити його зміст. Наприклад, якщо особа, яка шукає пожертви
для лікарні, надає голосові занадто «серйозну» тональність, коли мова
йде про наукову якість дослідницької роботи закладу, він або вона може
ненавмисно створити враження, що вчені налаштовані песимістично стосовно можливих досягнень. В іншому випадку, якщо використовується
фліп-чартa з метою окреслити можливі види розшукуваного фінансування та можливе використання цих коштів, фізична швидкість перегортання сторінок плану може ненавмисно розповісти потенційному
донорові, які сфери лікарня вважає дійсно важливими.
3. Декодування. Цільова аудиторія може почути не те, що було сказано. 70
відсотків успіху для медичного закладу може бути почуте як 17 відсотків.
Декодувальник, що відволікається, може пропустити важливі переваги.
Зміст заслуханих заяв також може сильно варіюватися, залежно від того,
які переживання декодувальник вносить у повідомлення. Потенційні донори з персональною нудотною реакцією на вигляд крові не можуть «бачити» фотографії чи слайди на фліп-чарті, що показують чи мають на
увазі «криваві» подій. Упереджений потенційний донор може «вирішити», що агенція не дуже добре керована, якщо зображується «занадто
багато» жінок або ж 20 з лишком штатних співробітників. Члену цільової

a Фліп-чарт (англійською мовою: flip chart) – магнітно-маркерна дошка з кріпленнями для листів паперу,
які перегортаються за принципом блокноту. Має опору на коліщатках або у вигляді триноги. Використовується під час проведення лекцій, семінарів тощо.
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аудиторії може не сподобатися фандрайзер, внаслідок чого здебільшого
знецінюються його чи її думки або твердження.
4. Дослідження. Люди сильно розрізняються за своєю здатністю читати відповіді цільової аудиторії. Отже, до процесу комунікацій додаються перешкоди, якщо фандрайзер інтерпретує мовчання потенційних донорів як
сигнал щодо відсутності інтересу, хоча насправді воно означає, що донор
ретельно обмірковує суть пропозиції. Окрім того, фандрайзер може вирішити, що причиною байдужості потенційного донора є скнарість, хоч насправді це викликано роздратуванням донора манерою фандрайзера
проводити презентації. Зрештою, цілком можливо, що член цільової аудиторії може кодувати свої власні почуття з деяким спотворенням.
Дійсно, зворотний зв’язок є інакшим процесом комунікації з цільовою
аудиторією в якості відправника та ринковою організацією в якості одержувача.
Звичайно, у дуже багатьох комунікаційних ситуаціях, процес включає в
себе декілька агенцій або окремих осіб, що виконують одну чи більше ролей,
зазначених на Рисунку 12-1. У цих випадках потенціал «перешкод» є збільшеним:
1. Кодування. Знамениті промовці можуть бути призначені в якості представників вищого керівництва з комунікації стосовно значення місії неприбуткової організації, проте вони можуть отримати повідомлення
неправильно або ж спотворити його. Крім того, перед рекламною агенцією або фірмою з PR може бути поставлена задача кодування призначений повідомлень організації, однак вони можуть створювати слова чи
зображення, які спотворюють або роздувають наміри менеджменту. Наприклад, занадто плямиста графіка або ж «крутий» макет рекламного
оголошення для симфонічного оркестру можуть навіяти, що оркестр не є
солідним, добре навченим ансамблем, або ж в його репертуарі забагато
авангардизму з огляду на більшість смаків. Кожен раз, коли інший учасник додається до процесу комунікацій, він або вона привносить у нього
свої власні інтереси, цінності, цілі та відчуття. Деякі рекламні агенції чи
агенції з PR працюють на громадських засадах або за зниженої оплати, і
можуть скеровувати свої повідомлення принаймні частково в розрахунку
справити враження на інших колег з ринку реклами та PR. Іноді їх головною метою видається намагання вразити свою рівню стилем і драматургією «закодованих» повідомлень. Рекламна спільнота рясніє
історіями кампаній, які забезпечили дуже високі бали запам’ятовування,
однак не «просунули товар». Скоростиглі рекламні оголошення Pepsi завдяки Шакілу О’Нілуa мали успіх під час тестуванні реклами, водночас
фактичні продажі Pepsi знизилася на 1,6 відсотка.
a Шакіл О'Ніл (Shaquille O'Neal) – визначний американський баскетболіст. Народився у 1972 році, зріст
216 см. Багаторазовий чемпіон США, олімпійський чемпіон та чемпіон світу. У 2000 році визнаний найбільш результативним гравцем (приносив своїй команді у середньому 27 очок за кожну гру). Лауреат багатьох інших спортивних нагород. Єдиний баскетболіст з Національної баскетбольної асоціації, який
здобув диплом MBA.
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2. Трансляція. Засіб, за допомогою якого передається те, що ви говорите,
може поліпшити або спотворити повідомлення. Багато рекламодавців
вважають, що розміщення реклами у конкретному засобі вираження (наприклад, The New Yorkera та Vanity Fairb) може додати відчуття «класу»
щодо її представлення. Або ж вони можуть обрати промовця (наприклад,
це може бути Дензел Вашингтонc, Джулія Робертсd або ж Мартін Шинe),
який привнесе його чи її власний престиж і харизму до повідомлення
агенції на замовлення неприбуткової організації3. Однак, іноді промовець
може виявитися недоречним, якщо «робить це за гроші», або ж має мало
спільного з цільовою аудиторією. Знаменитість, як от Мел Гібсонf, може
виявитися токсином для кампанії завдяки особливостям своєї поведінки.
Певні засоби масової інформації можуть виявитися недоречними. Радіо
Оголошення на рок-радіостанції може бути помилковим для «серйозної»
лікарні, а радіостанція, яка спеціалізується на класичній музиці, може
бути помилковою для лікарень, які намагаються позиціонувати себе «для
всіх». Друкована реклама у Maximg може здобути широке коло читачів,
але передати хибне враження щодо програми клініки з лікувальної фізичної терапії. Коледжу, який бажає виглядати менш елітним, слід уникати The New Yorker, натомість політичний кандидат може знайти цей
журнал підходящим засобом для розміщення інтерв’ю, яке додасть йому
чи їй «значущості».
3. Декодування. У залежності від того, як вони розглядаються потенційною
цільовою аудиторією, учасники (комунікаційного) каналу та їх агенти
можуть служити в якості декодувальників для цільової аудиторії. Таким
чином, пацієнт може попросити лікаря інтерпретувати останній рекламa

The New Yorker («Новойорківець») – американський літературно-публіцистичний тижневик (47 номерів
на рік). Заснований у 1925 році у Нью-Йорку. Публікує репортажі, коментарі, критику, есе, художні твори,
гумор, комікси та поезію. Починаючи з 1940-х років, більшість відомих американських оповідань вперше
друкувалися у цьому виданні. Сумарний річний наклад – понад 1 млн. примірників.
b Vanity Fair («Ярмарок марнославства») – американський журнал, присвячений питанням політики, моди
та іншим аспектам масової культури. Видавався у 1913-1935 роках, та знову з 1983 року. Видавець – компанія Condй Nast Publications. Сумарний наклад на рік – понад 1,2 млн. примірників (на 2011 рік).
c Дензел Вашингтон (Denzel Washington) – американський актор, кінорежисер та продюсер. Народився у
1954 році. Двічі лауреат премії «Оскар» за кращу чоловічу роль та кращу чоловічу роль другого плану.
d Джулія Робертс (Julia Roberts) – американська акторка. Народилася у 1967 році. Лауреат премії «Оскар»
за кращу жіночу роль (2000 рік). Одна з найбільш популярних та високо оплачуваних акторок у світі;
фільми з її участю у світовому прокаті заробили понад $2 млрд.
e Мартін Шин (Martin Sheen, справжнє ім’я – Рамон Херардо Антоніо Естевес) – американський актор.
Народився у 1940 році. Знімається у фільмах з 1959 року. Громадянин Ірландії. Лауреат премій «Еммі» та
«Золотий глобус». Громадський діяч, відомий участю у антивоєнних заходах та на захист прав людини; неодноразово арештовувався поліцією.
f Мел Гібсон (Mel Gibson, повне ім’я: Мел Колумсіл Джерард Гібсон) – австрало-американський актор,
кінорежисер, сценарист та продюсер. Народився у 1956 році. Дебютував у головній ролі у австралійському
фільмі Джорджа Міллера «Божевільний Макс»; фільм з бюджетом 300 тис. австралійських доларів заробив
у світовому прокаті $100 млн. і був за це внесений до Книги рекордів Гінесса. У 2004 році фільм Гібсона
«Пристрасті Христові» здобув високу оцінку Папи Римського Івана Павла ІІ та успіх у прокаті. Водночас
Мел Гібсон був засуджений на 3 роки умовно за водіння автомобілів у нетверезому стані та образу офіцерів
поліції. За деякі свої фільми та висловлювання зазнає критики з боку лідерів єврейської громади США.
g Maxim (Максим) – міжнародний журнал для чоловіків. Головна редакція знаходиться у Великій Британії.
Розповсюджується у США, Японії, Канаді, Німеччині, Бразилії та інших країнах; загальна чисельність
постійної читацької аудиторії – понад 2,5 млн. осіб. Відомий розміщенням на першій сторінці обкладинки
еротичних фотографій акторок, співачок та моделей, які водночас не є оголеними.
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ний матеріал щодо паління чи високого кров’яного тиску, або ж літню
жінку – пояснити, як нові таблетки кальцію будуть допомагати від остеопорозуa. Подібним чином газетні чи телевізійні критики можуть «розшифрувати» пропозиції симфонічного оркестру чи театру. Спілка
споживачівb може оцінити товари, послуги і навіть тему реклами. Журналісти та політологи відіграють ту ж саму роль для виборців. У всіх вказаних випадках те, що маркетолог бажає сказати, може приймати дуже
різний сенс, як тільки воно фільтрується цими «корисними» рольовими
гравцями.
4. Дослідження. Зовнішні агенції можуть бути найняті маркетологом з
метою безпосереднього оцінювання справжніх настроїв, думок цільової
аудиторії, або ж конкретних відповідей на повідомлення маркетолога. У
тій мірі, в якій вказане посередництво пов’язане із сприйняттям, судженнями, співчуттям та комунікаційними навичками цих інших посередників, тут існує значна вірогідність викривлень.
Найбільш проблематичним є випадок, коли «незалежна» третя сторона
бере на себе роль забезпечення для маркетолога зворотного зв’язку. Приклади включають самозваного спікера пригноблених, який говорить маркетологам «правду» про те, як певна група була піддана жорстокому
поводженню з боку торгової асоціації та опитування громадської думки,
або ж політично пов’язані «фундації», які претендують розповідати урядові про реакцію громадськості стосовно поточних програм чи нових пропозицій. Усе ж таки є також багато шанованих асоціацій, які пропонують
точний зворотній зв’язок стосовно того, що їх члени думають та відчувають, а також є вдумливі газетні, журнальні та телевізійні коментатори,
які добре налаштовані на громадську думку окремих суспільних підгруп.
Стратегічні наслідки
Головний наслідок цього комплексного погляду на процес комунікації
полягає в тому, що у тій чи іншій ситуації є дуже висока ймовірність – отримане повідомлення буде відрізнятися від призначеного повідомлення.
З цього висновку випливають два наступні наслідки:
1. Чим більше рольових гравців у комунікаційному процесі, тим більше
шансів на його спотворення.
2. Чим менше маркетолог має контролю над рольовими гравцями у комунікаційному процесі, тим більше шансів на його спотворення.
Ці проблеми мають декілька наслідків стосовно маркетингової стратегії:
a Остеопороз — системне захворювання скелета, яке характеризується зменшенням маси кістки в одиниці
об’єму та порушенням мікроархітектури кісткової тканини, що призводить до підвищення крихкості кісток та високого ризику їх переломів.
b Спілка споживачів (Consumer Union) – американська неприбуткова організація. Місія – тестування товарів, інформування громадськості, захист прав споживачів. Заснована у 1936 році. Штаб-квартира у НьюЙорку (штат Нью-Йорк). Станом на 2009 рік надходження – $248 млн.; чисельність штатного персоналу
– 652 особи. З 1936 року видає щомісячний журнал Consumer Reports («Споживчі Звіти»). Станом на 2010
рік журнал мав близько 7,3 млн. передплатників. У 2012 рік організація перейменувала себе на Consumer
Reports, оскільки ця назва краще відома громадянам.
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1. Комунікатору неприбуткової організації ніколи не слід припускати, що
цільова аудиторія «отримає» саме те, що було, на думку комунікатора,
«надіслано».
2. Якщо комунікаційна стратегія мусить бути поліпшена, тоді важливо, аби
маркетолог знав, що саме, ймовірно, буде отримано (за допомогою попереднього тестування), і що дійсно отримано (контроль за допомогою посттестування).
3. Коли вирішальне значення має знання того, що отримала цільова аудиторія, тоді особлива увага повинна бути приділена якості зворотного
зв’язку як ланки у системі (наприклад, шляхом дослідження).
4. Якщо зовнішнє дослідження зворотного зв’язку здійснюється до запуску
повідомлення або кампанії повідомлень, попереднє тестування повинно
моделювати увесь комунікаційний процес. Наприклад, якщо програма
навчання хворих на гіпертонією проводиться за допомогою презентацій
PowerPointa та брошур, які лікарі передають пацієнтам, тоді недостатньо
простого тестування відповідей лікарів чи пацієнтів. Маркетолог повинен
тестувати обидва кроки в лабораторії або у ринкових умовах, щоб побачити: а) як лікарі сприймають матеріали, б) як часто та з якою порадою
вони передають це пацієнтам, в) як пацієнти декодують та зберігають сказане їм лікарями.
5 Якщо комунікації спотворюються на приймальному етапі, тоді важливо
простежити джерело спотворення до його витоків. У попередньому прикладі повідомлення щодо гіпертонії могло бути неточним з цілої низки
причин, включаючи такі:
А. На першому етапі вони були невдало закодовані маркетологом (тобто
брошури та слайди були невдало розроблені).
Б. Вони були добре закодовані, але лікарі часто додавали свої власні перебільшення, вербальні сигнали або мову тіла, що змінювало зміст.
В. Типовий одержувач був задосить дезінформований стосовно хвороби
перед прослуховуванням повідомлення, тому складові, які здавалися
моторошними, він просто «не чув» на певному важливому рівні.
Потрібні зміни у комунікаційній програмі будуть значно варіюватись у
залежності від того, якої з вказаних проблем стосувалося первинне джерело
перешкод повідомлення.
1. Якщо повідомлення повинне бути прийняте неспотвореним (наприклад,
інструкція щодо дій матері, якщо її дитина знаходиться у небезпечній для
життя ситуації) та бути однаковим для усіх цільових аудиторій, у такому
випадку очевидно найкращим є безпосереднє надання цільовій аудиторії
абсолютно зрозумілих письмових повідомлень.
2. Однак, якщо повідомлення повинні ретельно пристосовуватися до окреa

PowerPoint (дослівно: «сила точки»; повна назва: Microsoft Office PowerPoint) – найпоширеніша у світі
програма для створення презентацій. Перша версія була створена у 1987 році для компанії Apple Macintosh.
Потім програму викупила корпорація Microsoft, і з 1990 року версія PowerPoint для Windows стала стандартним елементом набору програм Microsoft Office.
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мих цільових аудиторій (наприклад, як саме людина повинна змінити
особисту дієту та фізичне навантаження), у такому разі кращою є стратегія гнучкої, персональної доставки повідомлень, оскільки є наявний потенціал для постійного зворотного зв’язку. (Однією умовою є те, що
персональний представник мусить бути природно чуйним або ж ретельно
тренованим у методиках неспотвореного прослуховування).

ОСНОВНІ КРОКИ У СТВОРЕННІ ЕФЕКТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Існує шість кроків у розвитку комунікаційних стратегій: 1) встановлення
комунікаційних цілей; 2) створення можливих повідомлень; 3) подолання
вибіркової уваги; 4) подолання спотворень прийняття; 5) вибір засобу вираження; 6) оцінка та відбір повідомлень. Ми пізніше повернемось до можливостей модифікації поведінки.
Встановлення комунікаційних завдань
Перший крок закликає маркетологів ретельно визначити мету або цілі
комунікаційної програми. У конкретній кампанії певним корисним способом мислення щодо можливих цілей є організувати їх за етапами змін, в
яких можна знайти (цільову) аудиторію. Можливими цілями є:
1. Стадія Попереднього розмірковування:
а. Досягнення обізнаності цільових аудиторій щодо соціальної поведінки, до якої повинні звертатися.
б. Підвищення сприйняття соціальної значимості поведінки (соціальне
нормування).
в. Створення обізнаності стосовно товарів, послуг, організацій та поведінок, яке може виробляти рішення.
г. Вплив на ЗМІ з метою висвітлення питання та можливих рішень.
д. Зміна уявлень стосовно спонсорської організації.
е. Вплив на фінансові установи.
2. Стадія Розмірковування:
а. Навчання цільової аудиторії щодо деталей конкретних дій.
б. Зміна уявлень стосовно негативних та позитивних наслідків від прийняття конкретних дій.
в. Зміна відносної важливості окремих наслідків.
г. Комунікація широкої соціальної підтримки для певної дії.
3. Стадія Підготовки та дії:
а. Навчання навичкам, необхідним для здійснення поведінки.
б. Заручення підтримкою посередницьких агенцій (наприклад, забезпечення полицями).
в. Рекрутинг, мотивація або нагородження співробітників чи волонтерів,
які можуть допомогти здійсненню поведінки.
г. Вплив на керівні установи, огляд правлінь, комісій та тих осіб, хто полегшує здійснення поведінки.
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4. Стадія Підтримки:
а. Розповідь історій успіху.
б. Вихваляння продовження поведінки.
с. Боротьба зі шкідливими чутками.
Існує, звичайно, багато інших комунікаційних цілей, які може мати неприбуткова організація. Наприклад, вона може звертатися до потенційних
працівників, намагатися репозиціонувати організацію чи її бренд, хвалитися досягненнями, оголошувати знаменні події тощо. Багато з них будуть
розглянуті у Розділі 14 стосовно зв’язків з громадськістю.
Генерація можливих повідомлень
Після визначення маркетологом неприбуткової організації загальної
мети або ж набору цілей комунікаційної кампанії, наступним кроком буде
закодувати це у конкретних повідомленнях. Генерація повідомлень включає розробку низки альтернативних закликів, тем, мотивів та ідей, з яких
можуть бути обрані найкращі.
Повідомлення можуть бути створені декількома шляхами. Один з підходів полягає у розмові з членами цільової аудиторії та іншими впливовими
сторонами (наприклад, у фокус-групах) з метою визначити, як вони бачать
товар, послугу чи поведінку; обговорювати це та висловлювати свої побажання щодо цього. Другий підхід полягає у проведенні мозкового штурму з
ключовим персоналом організації з метою генерування декількох ідей. Третій метод – це використання певних формальних дедуктивних рамок з метою
виокремлення можливих комунікаційних повідомлень. Далі ми обговоримо
два з багатьох можливих варіантів дедуктивних рамок.
Раціональні, емоційні та моральні рамки
Одні рамки виділяють три типи повідомлень, які можуть бути генеровані:
раціональні, емоційні та моральні.
1. Раціональні повідомлення направлені на передачу інформації, яка служить власному інтересу цільової аудиторії або ж обох сторін. Вони намагаються показати, що послуга дасть очікувані функціональні переваги.
Прикладом є повідомлення, які обговорюють якість послуг, економічність, цінність чи виконання, а також повідомлення, які тлумачать довгострокові наслідки для здоров’я від фізичних вправ або збільшеного
споживання кальцію.
2. Емоційні повідомлення призначені викликати певні негативні чи позитивні емоції, які будуть мотивувати бажану поведінку. Комунікатори
працюють з почуттями страху, провини та сорому, особливо у зв’язку з
намаганням змусити людей почати робити те, що вони повинні робити
(наприклад, чистити зуби, щорічно перевіряти стан здоров’я), або ж припинити робити речі, які вони не повинні робити (наприклад, палити, пити
алкоголь та сідати за кермо, зловживати наркотиками, переїдати або ж
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нелегально перевозити фрукти через кордон). Рекламодавці виявили, що
страх спрацьовує до певного моменту, але якщо є занадто багато страху,
аудиторія може ігнорувати це повідомлення. Комунікатори також використовують позитивні емоційні заклики, такі як любов, гумор, гордість і
радість. Однак, фактичними даними не встановлено, що гумористичне
повідомлення, наприклад, є обов’язково більш ефективним, ніж звичайна версія одного і того ж повідомлення.
Позитивні емоції також можуть бути дуже потужними. Організація
March of Dimes дуже ефективна у створенні телевізійної реклами, що зачіпає почуття батьків, які можуть турбуватися щодо передчасних пологів
(див. Рисунок 12-2).
3. Моральні повідомлення направлені на розуміння цільовою аудиторією
того, що є правильним і належним. Вони часто використовуються у повідомленнях, які закликають людей підтримувати соціальні заходи на
кшталт очищення навколишнього середовища, покращення расових відносин, забезпечення рівних прав для жінок та допомога знедоленим. Наприклад, ця ж організація March of Dimes апелює: «Бог дав тобі усе.
Допоможи тим, кому Він не цього не подарував». Кампанія правди® a
ефективно використовує моральні теми, спрямовані частково на її конкуренцію, вказуючи реальні негативні наслідки від кампанії тютюнової індустрії (див. Рисунок 12-3).
Рамки теорії BCOS
Другий шлях генерування можливих повідомлень – це використовувати
рамки BCOS, особливо у випадку, коли цільова аудиторія знаходиться на стадії Розмірковування або Підготовки та Дії. Тут можна використовувати дослідження аудиторію з метою з’ясування потенційного впливу повідомлень
стосовно сприйняття вигод, витрат, бажань інших та почуття власної ефективності.
Розглядаючи проблему комунікації, директор з маркетингу Лікарні Св.
Антонія Аксель Арнесон прагнув переконати конкретного практикуючого
лікаря, доктора Лауру Голдмен, приймати більшість її пацієнтів у онкологічному відділенні цієї лікарні, а не у приміщенні конкуруючого Міського
медичного центру (ММЦ)b. Припустимо, що після розмови з д-р Голдмен пан
Арнесон визначив, що існує чотири ключові потенційні позитивні наслідки
(вигоди), які д-р Голдмен враховує при виборі місця прийому пацієнта (поведінка – це є підсумок процесу їх потенційного впливу). Ось ці ключові наслідки:
1. Міра підготовки середнього медичного персоналу є достатньою, аби комa Кампанія правди® (The Truth® campaign, The Truth.com) – кампанія проти паління, що провадиться неприбутковою організацією American Legacy Foundation (Американський фонд спадщини), починаючи з
1997 року, на основі угоди між властями штатів та провідними фірмами тютюнової галузі (останні зобов’язалися сплачувати відрахування на кампанію проти паління). Кампанія широко використовує Інтернет, телебачення, друковані видання.
b Прізвища та назви у прикладі є умовні. Лікарня Св. Антонія та Міський медичний центр – поширені у
США назви медичних закладів у різних штатах.
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Рисунок 12-2. Емоційна телевізійна реклама
Джерело: March of Dimes.
петентно виконувати план лікування д-ра Голдмен, а також приймати розумні рішення у випадку, якщо план не може застосовуватися, а д-р Голдмен недоступна для консультації.
2. Міра зв’язку інших лікарів із закладом (особливо працівників відділення
онкології) може забезпечити гарну пораду та участь у лікуванні пацієнта.
3. Міра доступу, яку матиме д-р Голдмен до найновіших тестів, медичного
обладнання та іншими об’єктів догляду за пацієнтами.
4. Міра поваги до д-р Голдмен забезпечує здійснення її призначень, лікування, надання офісного приміщення, розмір платні та виставлення рахунків.
Пан Арнесон оцінив переконання д-р Голдмен щодо ймовірності досягнення цих позитивних наслідків, якщо вона приєднається до будь-якої з конкуруючих лікарень, наступним чином за шкалою від 0 до 10:
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Рисунок 12-3. Зіткнувшись з конкуренцією
Джерело: American Legacy Foundation
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Відзначимо, що пан Арнесон зацікавлений не у сприйнятті д-ром Голдмен
альтернативної організації, але в її сприйнятті наслідків поведінки по відношенню до них. Пан Арнесон знає, що це поведінка, на яку він повинен
впливати, й тому він рішуче на цьому зосереджується.
З розмови пан Арнесон також зробив висновок, що д-р Голдмен зважує
чотири переваги альтернативної поведінки відповідно на 20, 30, 30 та 20 відсотків. Пан Арнесон також вважає, що сприйняття д-ром Голдмен можливих
результатів є дуже подібне до позиції значної частини інших лікарів у цій
сфері. Зрештою, пан Арнесон вважає, що низькі оцінки його лікарні стосовно «засобів» та «поваги» є наслідками відносного віку та перенавантаженого вигляду медичного обладнання.
Є три способи змінити загальну оцінку переваг за допомогою прийняття
заходів: 1) змінювати важливість одного чи декількох наслідків; 2) змінювати переконання щодо одного чи більше наслідків; 3) додавати нові (ймовірно позитивні) наслідки.
Зміна ваги значення. Перша можливість, відкрита для пана Арнесон –
це спробувати змінити вагу значення, яку д-р Голдмен та подібні до неї на372
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дають чотирьом поведінковим наслідкам. Таким чином, він міг би спробувати збільшити вагу, надану показникові «доступ до компетентних колег»
(у чому його лікарня має добрі оцінки) та зменшити вагу показника «доступ
до кращих засобів», аргументуючи наступним чином:
Багато лікарів вважають: лікарня, в якій вони бажають працювати,
це така, в якій є найкраще устаткування та випробувані засоби. Ми
знаємо, що це є важливо. Проте найкраще обладнання є хорошим настільки, наскільки його роблять люди, які на ньому працюють та допомагають отримати максимум з його можливостей. Одна річ – мати
комп’ютерний томограф останньої моделі, і зовсім інакша – знаходитись серед колег, які знають коли саме його використовувати і як саме
витиснути останню крихту сенсу з його зчитування даних. Ми вважаємо, що це справді заклад, з яким ви бажаєте бути пов’язані, який
має сучасне обладнання, але ж понад це має персонал та колег, які знаходяться на чільному вістрі досліджень та діагностики, використовуючи ці нові технічні чудеса.
Зауважимо, що у цій спробі привнести зміни не згадується Лікарня Св.
Антонія чи її суперники. Пан Арнесон знав, що Лікарня Св. Антонія добре
себе показала стосовно показника «доступ до компетентних колег» та не
дуже добре щодо «засобів». Він знає: якщо він зможе змінити вагу оцінки з
30 відсотків на 40 щодо «персоналу» та з 30 відсотків на 20 стосовно «засобів», тоді закладом з перевагою буде Лікарня Св. Антонія, а не Міський медичний центр.
Зміна переконань. Якщо пан Арнесон вирішує, що спроба змінити вагу
оцінки є занадто складною чи занадто ризикованою справою, тоді він має
інший варіант – намагатися змінити переконання. Тут він може використати
сугестивні схеми соціальної науки, зокрема теорії дисонансу.3 Однією з характеристик людського буття є те, що ми надаємо перевагу порядку та сенсу.
Ми полюбляємо речі, які нам добре підходять. Ми нелюб’язно сприймаємо
повідомлення, які суперечать нашим попереднім знанням. Коли ми наштовхуємося на такі несумісні повідомлення і постають питання стосовно ускладнення, ми намагаємося відновити порядок у нашій когнітивній структурі
(наш погляд на світ). Тобто, ми намагаємося відновити гармонію.4 Ми приймаємо декілька стратегій з метою впоратися з дисонансом.
Припустимо, д-р Голдмен чула поголос, що двійко лаборантів з Міського
медичного центру мали проблеми із зловживанням наркотиками. Це буде
суперечити її поглядові, що Міський медичний центр має розсудливих хороших колег, з якими вона може працювати (і, звичайно ж, з певним інтересом відсилати туди своїх пацієнтів). Д-р Голдмен може відновити гармонію
декількома способами:
1. Заперечення. Вона може запевнити себе, що чутки «не можуть бути правдивими» (наприклад, вони були роботою «ворогів» Міського медичного
центру).
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2. Пошук спростування. Вона може шукати інформацію від адміністраторів Міського медичного центру, яка б суперечила чуткам.
3. Зменшення важливості питання. Усі ми можемо жити з певним обсягом дисонансу, за умови, що він не сприймається пов’язаним з питанням,
в яке ми дуже залучені. Тому д-р Голдмен здатна вирішити, що хоча
чутки можуть бути правдивими, проте це не є насправді дуже серйозним
питанням, оскільки: а) згадані люди, ймовірно, не працюють у високо
спеціалізованій сфері, як вона; б) навіть якщо вони працюють, вона особисто може виявити та уникнути їх; в) адміністратори лікарні, звичайно
ж, подбають щодо вирішення проблеми; г) навіть якщо проблема не може
бути повністю вирішена, більше ніде краще не було б (наприклад, у Лікарні Св. Антонія).
4. Зміна попереднього переконання. Д-р Голдмен може вважати чутки
правдивими та змінити свої переконання щодо персоналу Міського медичного центру і своє власне рішення скеровувати туди пацієнтів.
Останній згаданий варіант – це, звичайно, приклад зміни переконань.
Це випадок, в якому нова інформація спричинила негативний результат під
кутом зору Міського медичного центру, але позитивний для Лікарні св. Антонія, у чому вона зацікавлена. Хоча не слід очікувати, що пан Арнесон може
вдатися до поширення необґрунтованих чуток стосовно закладу-суперника,
проте може побачити, що представлення дисонуючої інформації може змінити переконання. Таким чином, пан Арнесон міг би спробувати запропонувати факти стосовно Лікарні Св. Антонія або ж стосовно Міського медичного
центру, вважаючи, що д-р Голдмен знайде дисонанс. Дуже важливо, аби обрані факти: 1) були настільки переконливі, щоб вони не могли бути просто
відкинуті; 2) стосувалися певної сфери з високим ступенем залучення і навряд чи можуть бути мінімізовані д-ром Голдмен; 3) легко протидіяли іншим
фактам.
Додавання наслідків. Третьою альтернативою, доступною для пана Арнесона, є додати одну чи більше нових позитивних думок до пропозиції цінності. Дійсно, це є поширена стратегія у комерційному секторі з метою
диференціації бренду в умовах дуже конкурентного ринкового середовища,
або ж задля реанімації бренду на фазі спаду його життєвого циклу. Потенційним цільовим аудиторіям розповідається щодо нових наслідків використання товару чи послуги, або ж залучення поведінки. Деколи ці нові
наслідки потребують лише уяви, а не фундаментальних змін у пропозиції.
Таким чином, маркетолог може вказувати тим особам, які є непохитними
перед аргументами стосовно позитивних наслідків для здоров’я у випадку
лікування від паління у клініці, що така участь може також призвести до
появи нових друзів. Або ж новоспечені батьки можуть заохочуватися використовувати бібліотеку не тільки для отримання інформації стосовно батьківства, але й також для вивчення послуг бібліотеки, які їхні діти пізніше у
житті зможуть оцінити чи навчитися використовувати, як от щотижневі години розповіді казок чи оренда дитячих компакт-дисків.
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У випадку пана Арнесона, він може відкрити додаткові «надбавки», які
здатні привабити д-ра Голдмен. Це можуть бути додаткові вигоди до основної
пропозиції цінності, такі як пільгові місця для паркування, працююча у реальному часі комп’ютерна система звітів щодо пацієнтів, або ж першочергове
прочитання бібліотечних копій ключових журналів з її сфери. В якості альтернативи (або ж на додаток), пан Арнесон може просто зазначити існуючі
додаткові характеристики Лікарні Св. Антонія та його персоналу, такі як
публікація записів щодо практикуючих лікарів, які б свідчили, що секретарські можливості та добре обізнані колеги також є у наявності, і можуть
виконати будь-які письмовим побажанням д-ра Голдмен.
Розгляд інших складових моделі BCOS
Панові Арнесону необхідно визнати, що сприйняті переваги та витрати
не є єдиними факторами, якими керується д-р Голдмен у сприйнятті цінності
та кінцевій поведінці. На неї можуть впливати важливі групи «інших». Наприклад, вона може сприймати сильне позитивне співвідношення вигод/витрат Лікарні Св. Антонія під кутом зору важливих для неї наслідків, але ще
не встановлювати зв’язки, оскільки деякі її важливі пацієнти заперечують,
або ж деякі її лікарняні партнери вважають це помилкою. Завданням пана
Арнесона може бути змонтувати міні-кампанію з метою змінити погляди цих
інших голосів, які можуть впливати на д-ра Голдмен. Крім того, він може
залучити додаткові голоси осіб, яких, як він знає, шанує д-р Голдмен (наприклад, щоб престижний лікар здійснив особистий телефонний дзвінок, в
якому закликав її налагодити зв’язки).
Зрештою, можуть бути питання щодо самовпевненості, які спроможні
«вбити» кампанію, навіть якщо інші елементи BCOS є позитивними. Якщо
з певної причини д-р Голдмен вважає, що встановлення зв’язків з Лікарнею
Св. Антонія є просто неможливо, вона не буде це робити. Тонке дослідження
могло призвести пана Арнесона до відкриття, що д-р Голдмен розглядає переведення її записів до непростої системи інформаційних технологій Лікарні
Св. Антонія як занадто складну та проблематичну перспективу, тим більше,
що її давня помічниця саме зараз пішла у шестимісячну декретну відпустку.
Пан Арнесон може підняти її персональне почуття впевненості у собі, пропонуючи позичити їй на шість місяців перехідного періоду працівника, який
зайнятий неповний робочий день та добре обізнаний із системою інформаційних технологій.
Подолання вибіркової уваги
Зміна у переконаннях стосовно пропозиції цінності є можливою лише у
тому випадку, якщо аудиторія сприймає повідомлення. Пан Арнесон має усвідомити, що люди постійно бомбардуються рекламними повідомленнями –
можливо, тисячами щоденно. Але, звичайно ж, ми сприймаємо набагато
менше. Ми вибірково звертаємо увагу на інформаційне середовище навколо
нас. Часто це називають «ефектом коктейльної вечірки».5 Це допомагає нам
спрощувати та керувати нашим життям. Ми приділяємо увагу сюжетам,
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темам чи зображенням, які нас цікавлять, та нехтуємо іншими. Тому старші
люди зауважують рекламу тривалої відпустки, іпохондрики концентруються на рекламі безрецептурних ліків, підлітки звертають увагу на рокзірок, а ділові люди рідко ігнорують рекламу комп’ютера.
Для контрасту, ми маємо схильність уникати повідомлення, які нас не
цікавлять або ж певним чином страхають нас. Це особлива проблема зі страхітливими зверненнями. Багато неприбуткових організацій, які залучені до
соціальних та медичних питань, знаходять привабливим використання страхітливих звернень. Наприклад, Metropolitan Energy Councila, група паливних дилерів з Нью-Йорку, намагалася конкурувати з постачальниками газу
за допомогою реклами у газеті New York Times із зображенням молодої матері, яка говорить: «Газ надходить як дуже корисна річ. Вони не знають мою
родину. Якщо вам потрібна від них швидка послуга, ви говорите: «Я відчуваю запах газу». Це те, що лякає найбільше. Я думаю, що газове опалення є
небезпечним – занадто небезпечним для мого будинку, моїх дітей».6
Використання емоційних звернень продовжує залишатися спірною темою у маркетингу неприбуткових організацій.7 Експериментальне дослідження Багоззі та Мура продемонстрували, що емоційна реклама проти
жорстокого поводження з дітьми була більш ефективною, ніж раціональна
реклама – щодо генерування негативних емоцій, співчуття до жертв та рішення допомагати.8 Дослідники визнали, що маркетологи неприбуткової організації мають створювати потужні поштовхи за обмежених бюджетів.
Вони дійшли висновку, що «рекламні оголошення з високим рівнем впливу,
які викликають сильні емоції та стимулюють співчуття, можуть потребувати
менших зусиль з представлення, проте будуть успішними щодо впливу на
формування ставлення та прийняття рішень». Вони зазначили, однак, що
рекламні оголошення, які викликають сильні негативні емоції, у випадку
повторного впливу можуть швидкий зношуватися. Вони вважають, що у
таких ситуаціях, як оті, які вони вивчали у зв’язку з протидією жорстокому
поводженню з дітьми, маркетологи неприбуткової організації будуть мати
більший ефект, ніж маркетологи з приватного сектору, оскільки члени цільової аудиторії ментально не будуть протидіяти твердженням повідомлення, як вони можуть робити у випадку рекламних оголошень
комерційного сектору.
У багатьох випадках шокуюче і незвичне зображення приверне увагу цільової аудиторії. Кампанія правди® використала цей підхід, вказуючи,
скільки підлітків засліплені пропагандою тютюнової індустрії (див. Рисунок
12-4).
Здійснення повідомлення
Подолання проблеми вибіркової уваги є відповідальністю фахівця з креативу комунікаційної групи неприбуткової організації (внутрішньої чи з рекламної або PR-агенції). Ці фахівці мають у своєму розпорядженні декілька
a

Metropolitan Energy Council, Inc. (Метрополітен Енергетична Рада, корпорація) – приватна енергетична
компанія у Нью-Йорку. Заснована у 1980 році.
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Рисунок 12-4. Істина розрізає ваші шори
Джерело: Американський фонд спадщини.
змінних щодо розробки ефективного повідомлення. Вони мають знайти
стиль, тон, формулювання, розташування і формат, аби зробити повідомлення ефективним.
Будь-яке повідомлення може бути донесене у різних стилях виконання.
Припустимо, що YMCA планує запустити по всій країні програму бігу (Y)
рано вранці (о 6.00 ранку) та бажає удосконалити 30-секундну телевізійну
рекламу і оголошення з метою вмотивовувати людей записуватися на цю
програму. Існує декілька основних рекламних стилів виконання, які вони
можуть розглянути:
1. Натуралістичний. Чоловік говорить до своєї натомленої дружини, що
вона може насолоджуватися бігом рано вранці разом з Y. Вона погоджується, і наступний кадр показує її прихід додому о 7.45 ранку з відчуттям
бадьорості та енергійності.
2. Стиль життя. Тридцятирічний мужчина вискакує з ліжка, коли о 6.00
задзвенів його будильник, мчить до ванної кімнати, мчить до клозету,
мчить до свого автомобілю, мчить на Y, а потім стартує на перегонах з бігу
разом зі своїми друзями, з виразом «великої дитини» на його обличчі.
3. Фантазія. Бігунка у футболці YMCA біжить підтюпцем по стежині та
раптом уявляє, що бачить на узбіччі своїх друзів, які захоплюються нею.
4. Настрій. Чудового весняного дня бігунка підтюпцем біжить житловим
кварталом, оминаючи гарні будинки, зауважуючи, як розцвітають квіти,
а також сусідів, які руками подають їй знаки привітання. Ця реклама
створює прекрасний і гармонійний настрій між бігуном та світом.
5. Музичний. Чотири молоді бігуни біжать поряд у футболках YMCA. Спеціально написана пульсуюча музика у стилі рок насичує фон.
6. Символ особистості. Відомий спортивний герой біжить в Y з усмішкою
на обличчі.
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7. Технічна експертиза. Декілька спортивних керівників Y обговорюють
найкращий час, місце та стиль бігу, що принесуть бігунам найбільшу користь.
8. Наукові докази. Лікар розказує про обстеження двох обраних груп мужчин, одна з яких дотримується програми бігу, а інша ні, то ж чудове здоров’я та енергію вже після декількох тижнів відчувала група, яка
займалася бігом.
9. Показання свідка. Реклама показує трьох учасників групи бігу Y, які
розповідають, наскільки корисною для них була програма.
Фахівець з комунікації також мусить обрати тон повідомлення. Повідомлення може бути надзвичайно серйозним (як у рекламі проти паління),
балакучим (як у повідомленні щодо контролю ваги), гумористичним (панда
в рекламі зоопарку) тощо. Тон має відповідати цільовій аудиторії та бажаній
цільовій відповіді. Сайти для маленьких дітей повинні мати мультиплікаційних персонажів та, бажано, кмітливу назву, як от сайт «Клуб Щіточка»a
(див. Рисунок 12-5).

Рисунок 12-5. Веб-сайт, спрямований на дітей
Джерело: NSF International.

a «Клуб Щіточка» («Scrub Club») – спеціалізований сайт для дітей, який підтримується неприбутковою
організацією NSF International (Міжнародний Національний фонд санітарії). Місія фонду – тестування
продуктів харчування та дотичних матеріалів, розробка міжнародних та національних стандартів безпеки
харчування. Фонд заснований у 1944 році, початково як організація, що діє у національному масштабі.
Поступово організація поширила свою діяльність на інші країни (станом на 2012 рік – діяла у понад 150
країнах) та отримала сучасну назву. Штаб-квартира у місті Анн-Арбор (штат Мічиган). Чисельність штатного персоналу – близько 1200 осіб.
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Підлітки звикли до багатьох незвичайних комунікаційних зображень,
високого рівня інтенсивності та швидкого монтажу. Встановлення для молодих людей тону «круто» є проблемою для багатьох веб-сайтів, присвяченим проблемам молоді, таким як FreeVibe, веб-сайт Управління
національної політики контролю за наркотиками федерального уряду США
(www.freevibe.com).
Мають бути знайдені слова, які запам’ятовуються та викликають увагу.
Найбільш наочним це є у процесі розробки заголовків та гасел, з метою довести читача до повідомлення. Нижче наведено шість базових типів заголовків:
l новина («Організація United Way пропонує нові альтернативи»);
l запитання («Скільки калорій містить цей корисний для здоров’я
шейк?»);
l розповідь («Терористична атака 11-го вересня у Нью-Йорку», «Середній
клас став новітньою жертвою Американського Червоного Хреста»);
l наказ («Бережи воду – приймай душ з другом»);
l 1-2-3 способи («12 способів насолодитися вищим класом у Опері Лонг
Біч»a);
l як–що–чому («Ви не можете підхопити СНІД на дверній ручці, у громадському басейні чи через рукостискання»).
Як тільки заголовок і тема визначені, фахівець з комунікації повинен обдумати порядок ідей, які будуть передаватися. Існує три питання: чи робити
певне протягування висновків; пропонувати односторонні чи двосторонні аргументи; а також – подавати аргументацію на початку чи наприкінці повідомлення?
Перше – це питання протягування висновку: якою мірою повідомлення
повинно окреслити певний висновок для аудиторії, такий як розповідь щодо
надання 5 годин на тиждень для волонтерства. Експериментальне дослідження, як видається, вказує, що виразне протягування висновку є більш переконливим, ніж залишати аудиторії здійснення власних висновків. Однак,
існують винятки, наприклад, коли фахівець з комунікацій сприймається як
ненадійний, або ж аудиторія є дуже обізнана та її дратують спроби вплинути
на неї.
Другим є питання використання односторонніх чи двосторонніх аргументів; тобто, коли повідомлення буде більш ефективним – якщо представлені одна чи обидві сторони аргументу. Двосторонні аргументи існують двох
типів. По-перше, це підхід, який визнає, що пропозиція містить певні витрати. Наприклад, кампанія з донорства крові може визнати застосування
голки, але ж це як укол шпилькою, до того ж він потенційно рятує життя

a Опера Лонг-Біч (Long Beach Opera) – оперний театр у місті Лонг-Біч (південна частина штату Каліфорнія), в межах конурбації Лос-Анджелес. Заснований у 1979 році. Є дочірньою компанією Симфонічного
театру міста Лонг-Біч. За відносно не чисельного колективу акторів, відомий широтою репертуару та сміливими інтерпретаціями.
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хворій дитині. Інші витрати, які мають бути визнані у комунікаційних стратегіях, включають:
s Алкоголіки, курці та наркомани знають, що відмова або скорочення
вживання будуть болісними та потребуватимуть великої сили волі.
s Літні люди знають: розгляд справ будинку перестарілих означає, що допускаються негативні речі відностно їх власної компетенції.
s Молоді люди знають, що відмова від вживання алкоголю чи паління у
деяких випадках може спричинити насмішки з боку друзів та однокласників.
s Відвідувачі симфонічних концертів, театрів та музеїв знають, що багато
подій, на яких вони будуть присутніми, матимуть елементи, яких вони
не розумітимуть.
Двостороннє повідомлення визнає ці контраргументи чи сприйняті витрати та, де це можливо, безпосередньо їх адресує.
Інший тип двостороннього аргументу визнає факт, що існують альтернативи. У «війнах» гамбургера та кока-коли кампанії повідомлень повністю
визнають, що «там» є міцні конкуренти. У секторі неприбуткових організацій існує багато аналогічних ситуацій:
u Похід до театру або на симфонічний концерт означає відмову відвідати
кінотеатр чи нічний клуб, або ж просто залишитися вдома дивитися телевізор.
u Проходження медичного огляду чи самостійна перевірка здоров’я своїх
грудей означає відмову від «блаженного незнання».
u Пожертви до благодійної коаліції United Way можуть означати ненадання пожертви до Американського онкологічного товариства чи в університетський фонд випускників.
u Обрання Каліфорнійського Університету у Лос-Анджелесіa означає не обрання Стенфорду, Північно-західного університету чи Джорджтауну.
u Обрання політика Х означає не обрання політика Y.
u Обрання проведення відпустки на Ямайці чи у Південно-східній Азії означає не проведення відпустки у Сонячній Долиніb чи у Парижі.
u Практика контролю над народжуваністю означає відсутність потенціалу
довгострокових економічних вигод від інших осіб, які приноситимуть
дохід, а також душевного задоволення від додаткової дитини.
Односторонні презентації часто є поширеними у секторі неприбуткових
організацій через помилкові причини. Частково внаслідок «проблеми мислення», описаної у Розділі 2. Штатний персонал неприбуткових організацій
a

Каліфорнійський Університет у Лос-Анджелесі (University of California, Los Angeles, UCLA) – державний
університет, діє у системі Каліфорнійського університету. Заснований у 1919 році. Кампус займає площу
1,7 кв. км. Чисельність студентів та аспірантів станом на 2012 рік – близько 39,6 тис. осіб. Цільовий фонд
– $1,8 млрд.
b Сонячна Долина (Sun Valley) – назва гірськолижного курорту у штаті Айдахо. Діє з 1936 року.
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дивиться на цільову аудиторію як на «проблему», тож їх невігластво виступає бар’єром для проведення очевидної бажаної поведінки. Тенденцією є
прагнення просторікувати перед аудиторією достоїнства поведінки. У приватному секторі цей підхід має назву «жорсткого продажу». Іноді, як припускають дослідження соціальних наук, односторонні підходи можуть бути
відносно більш ефективними у трьох ситуаціях: 1) коли аудиторія погано освічена; 2) коли аудиторія раніше прихильно поставилася до центральної пропозиції повідомлення; 3) коли аудиторія пізніше не буде піддана
контрпропаганді. Двосторонні повідомлення вважаються більш ефективними тоді, коли усе навпаки.
Існує інший фактор, можливо, більш привабливий, який повинен впливати на використання двосторонніх повідомлень: це рівень залучення аудиторії до поведінки, на яку маркетолог намагається впливати. Загалом ми
віримо: чим вище залучення аудиторії до поведінки, тим частіше маркетолог
неприбуткової організації повинен використовувати двосторонні повідомлення.
Для цього є декілька причин. Так, модель BCOS підкреслює, що у ситуаціях високої залученості члени цільової аудиторії, швидше за все, є дуже
стурбовані щодо витрат на поведінку, виступають супроти дій, якщо це означає істотні зміни, та є обізнані стосовно дуже привабливих альтернатив.
У ситуаціях високої залученості цільова аудиторія буде брати участь у широкій внутрішній пізнавальній діяльності, що буде включати врахування
витрат та альтернатив. Вона буде брати участь у широкому зовнішньому пошуку, що зробить доступною для неї «іншу сторону» аргументу. Маркетолог
повинен перехопити ініціативу та мати справу з іншою стороною питання, а
не залишати її окремій особі чи конкурентам. У цьому відношенні корисна
концепція називається теорією щеплення. Якщо фахівець з комунікацій
знає, що член цільової аудиторії пізніше буде підданий контрпропаганді
(«іншій стороні»), тоді більш сприятливий результат буде досягнуто за
умови, що маркетолог заздалегідь має справу з контраргументами (ефект
«щеплення» цільової аудиторії проти подальших спроб впливу).
Наостанок слід підкреслити, що у ситуаціях, в яких двостороння стратегія буде доцільною, фахівець з комунікації неприбуткової організації повинен робити усе можливе з метою зрозуміти, що цільова аудиторія сприймає
як ключові витрати поведінки, а також – що саме вона вважає аргументованими альтернативами. Тільки з серйозною дослідницькою базою може бути
розроблена ефективна двостороння стратегія.
У випадку Лікарні Св. Антонія, пан Арнесон повинен усвідомити, що д-р
Голдмен за якийсь час буде об’єктом контрпропаганди Міського медичного
центру. Таким чином, двостороння концепція щеплення вказує, що Арнесон
повинен казати речі на кшталт: «Я знаю, ви будете чути, як люди кажуть,
що клініка переповнена. Дозвольте мені встановити рекорд просто зараз».
Якщо це взагалі можливо, Арнесон слід прагнути, аби д-р Голдмен погодилася з аргументами Лікарні Св. Антонія. Засвоєння положення робить більш
ймовірним дотримання людиною певної думки навіть після того, як буде отримана інша інформація.
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Третім питанням для маркетолога є правильний порядок презентації –
у випадках, коли мають передаватися декілька ідей. Соціологи виявили, що
(за інших рівних умов) люди схильні пам’ятати з потоку повідомлень ті деталі, які були представлені першими (ефект першості) та останніми (ефект
новизни). Так, багато веб-сайтів переконалися, що їхні ключові точки просування знаходяться на першій сторінці. Отже, є підстави для пана Арнесона
виставити його найважливіші судження у обох вказаних позиціях.
Формат складових частин також може змінити вплив повідомлення, як
також його вартість. У повідомленні, що має поширюватися у вигляді друкованого рекламного оголошення, фахівець з комунікацій має обрати серед
елементів заголовок, матеріал для тексту, ілюстрацію та колір. Можуть бути
корисними прийоми, що привертають увагу, такі як новизна, контраст,
захоплюючі картинки та рух. Якщо повідомлення має передаватися за допомогою радіо, комунікатор повинен уважно добирати слова і голосові
якості. Якщо повідомлення буде транслюватися на телебаченні чи передаватися персонально, тоді мають бути попередньо сплановані усі вище вказані
елементи плюс мова тіла (невербальні натяки).
Подолання спотворень сприйняття
Як ми вже зазначали, люди мають міцне тло досвіду, схеми класифікації,
упередження, асоціації, потреби, бажання та страхи, які можуть помітно
впливати на те, що людина «бачить» або «чує» у повідомленні. Таким чином,
дітям з нужденних родин іноземні монети уявлятимуться більшими, аніж
дітям, які економічно краще забезпечені. Песимісти будуть бачити келих
наполовину порожнім, натомість оптимісти – наполовину повним.
Вказаний потенціал для спотворення може працювати на користь фахівця з комунікацій. Повідомлення можуть стати відносно економічними,
якщо вони промовляють за допомогою асоціацій, які люди поєднають з певним символом, словом або прикладом. Наприклад, читачі повинні побачити
лише один із наступних зображених символів, аби дізнатися, що ресторан
не належить до числа закладів швидкого харчування: скатертина, квіти на
столі, столове срібло, офіціант приймає замовлення, свічки, пом’якшене освітлення, м’які стільці, келихи вина чи порцеляна. Особа, яка потягує вино,
вважається належною до вищої соціальної верстви, аніж людина, яка тримає
кухоль пива. Особа в окулярах видається розумнішою, ніж людина без них.
Символічне значення мають кольори. У Сполучених Штатах білий колір є
непорочним, золотий – багатим, блакитний – заспокійливим, пастельні кольори – «сучасними» тощо.9
Однак, символічне значення істотно варіює всередині та поміж культурами. У Норвегії реклама, в якій стюардеса збивала подушку і пропонувала
бренді втомленому бізнесмену, сприйнялася як образа, оскільки зображувала жінку лише як служницю для чоловіка.10 Авіакомпанія «Сінгапурські
авіалінії», звичайно ж, побачила цю сцену зовсім інакше, внаслідок сильної
відмінності культурних норм. Подібним чином зображення дружин, які приймають рішення щодо соціального життя подружжя, буде доречним у соці382
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альних умовах білих американців вищого соціального класу, проте менше
відповідає багатьом групам іммігрантів.
Символи можуть допомогти або шкодити фахівцю з комунікацій. Проблема, звісно, полягає в обранні вірних символів та впевненості, що аудиторія бачить їх так само. Пан Арнесон може зробити помилку, припускаючи,
наприклад, що д-р Голдмен асоціює меблі із нержавіючої сталі з якісним
оформленням офісу, у той час як вона вбачає у ній потребу постійного чищення! У той час, як пан Арнесон має ретельно планувати свій вибір асоціацій, однією із переваг особистого спілкування є те, що чуйний фахівець з
комунікацій може забезпечити зворотний зв’язок стосовно того, як дійсно
сприймається повідомлення, і налаштовувати його таким чином, аби воно
сприймалося як належить.
Навіть якщо повідомлення сприймається у відповідний спосіб, це не гарантує, що воно буде збережене, або, що більш важливо, його згадають у той
момент, коли це «необхідно» з метою впливу на окрему поведінку. Одним із
способів зменшити таку можливість є, звичайно ж, повторення. Кругман
та інші автори вважають, що до трьох повторень покращують ймовірність
збереження у пам’яті на умовах високої залученості.11 Отже, пан Арнесон
може у розмові або ж протягом низки бесід декілька разів згадати чудовий
облік у лікарні та планування послуг, аби збільшити ймовірність збереження
інформації надовго. Інший метод полягає у надсиланні нової інформації в існуюче знання. Швидше за все люди з згадують те, що вони можуть добре засвоювати.
Вибір засобу вираження
Повідомлення, яке маркетолог вирішує використати, буде передане цільовій аудиторії через певний засіб вираження або ж комбінацію ЗМІ. Засіб
вираження може бути персональним, як у випадку блогу власного прес-секретаря організації, або безособовим, коли використовуються плакати, брошури, реклама у газетах та журналах, товарні контейнери, торби для
покупок, веб-сайт або ж банери на бортах вантажівки. Засіб вираження може
бути сприйнятий цільовою аудиторією в якості прихильника пропозиції або
ж як незалежний. Таким чином, існує чотири можливості, як це пропонується у Таблиці 12-1.
У ХХІ столітті новим важливим засобом досягнення аудиторії є Інтернет.
Інтернет є особливо потужним для молодих аудиторій, особливо підлітків.
Дослідження, яке провела фірма Craver, Matthews, Smith, and Companya,
припускає, що Інтернет також може бути кращим засобом для досягнення
«громадських діячів».12 Сайти вміщують широкий спектр інформації, яка
може бути адаптована до інтересів аудиторії за допомогою різних варіантів
домашньої сторінки. Таким чином, сайт з боротьби з наркотиками може
мати сторінки для батьків, які присвячені «виявленню вживання наркотиa

Craver, Matthews, Smith, and Company – компанія, основна спеціалізація якої – розробка і впровадження
фандрайзингових стратегій для неприбуткових організацій. Заснована у 1975 році, штаб-квартира у місті
Рестон (штат Вірджинія).
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Таблиця 12-1. Альтернативні ЗМІ
Персональні
Прихильник

Незалежний

Продавець
Політичний прибічник
«Прихильник мистецтва»
Диктор новин
Незалежний дослідник
Призначення лікаря

Безособові
Брошура
Оголошення
Рекламний щит
Wall Street Journala
Урядове дослідження
Звіти цільової аудиторії

ків», для потенційних донорів – «що можуть зробити ваші гроші», для потенційних волонтерів – «залучитися до вирішення», або ж, можливо, для
вчителів – «шкільні матеріали з питання наркотиків». Тональність та зовнішній вигляд цих суб-сторінок будуть відрізнятися залежно від аудиторії
(круті, динамічні та галасливі – для підлітків; серйозні та формальні – для
батьків; наповнені оптимістичними картинами та літературними портретами із фільмів – для потенційних донорів; а також «як-би-це-зробити» –
суб-сторінки для вчителів).
Веб-сайти та блоги є надзвичайно перспективними засобами, що дозволяють використовувати всі види інформації, емоційних відтінків та модальності.13 Вони можуть запропонувати для одних бажаючих відео, для інших
– інтерактивні вікторини та ігри, відгуки видатних людей (у письмовій
формі, усній або ж у вигляді відеозапису), мати шанси встановити контакт
шляхом обміну миттєвими повідомленнями з іншими людьми, які мають
такі ж питання (наприклад, онкологічні хворі або члени їхніх сімей), а також
доступ до великої кількості наукових даних та пов’язаних з ними веб-сайтів
– для тих, хто полюбляє «факти».14
Управління національної політики контролю за наркотиками дуже ефективно використовує вказаний засіб вираження у своїй кампанії з боротьби з
наркотиками серед підлітків (www.freevibe.com). В Ілюстрації 12-1 Беверлі
Шварцb (зараз в організації Ashokac) та Енн Хардісон з Fleishman Hillard описують їх підхід з використанням концептуальної основи застосування чотирьох етапів, аналогічних до описаних у цій книзі.

a Wall Street Journal («Журнал Уолл-Стріту») – щоденна ділова газета. Головна тематика – американські та
міжнародні ділові та фінансові новини. Поширюється у більшості країн світу. ЗЗ рази вигравала Пулітцерівську премію. Видається безперервно з 1889 року компанією Dow Jones & Company у Нью-Йорку (штат
Нью-Йорк). З 2007 року – власність австралійського бізнесмена Руперта Мердока. Щоденний наклад станом на 2012 рік – близько 2,1 млн. примірників плюс 400 тисяч передплатників електронної версії.
b Шварц, Беверлі (Beverly Schwarts) – американський маркетолог, дослідниця соціальної поведінки, соціального підприємництва у контексті поширення інновацій тощо. Віце-президент з глобального маркетингу неприбуткової організації Ashoka: Innovators for the Public.
c Ashoka (Ashoka: Innovators for the Public, Ашока: новатори для громадськості) – неприбуткова організація.
Місія – підтримка соціального підприємництва в усьому світі, з метою просування позитивних соціальних
змін. Заснована у 1980 році, штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Розповсюджує свою діяльність
на близько 70 країн. Чисельність персоналу – близько 200 осіб у 25 регіональних офісах. Річний бюджет
понад $30 млн.
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Ілюстрація 12-1. Беверлі Шварц, Енн Хардісон, Fleishman Hillard International Communications, про використання Інтернету з метою «завербувати» аудиторії
З розвитком потужності та охоплення Інтернету, соціальні маркетологи отримали новий неоцінимий
інструмент для використання у кампаніях із зміни поведінки. Хоча соціальні
маркетологи можуть іноді заздрити
маркетологам товару щодо їх здатності
втілювати в життя масштабні маркетингові програми для витонченого сегменту, досягати та впливати на групи
цільової аудиторії, проте Інтернет пропонує нам новий інструментарій для
досягнення цих завдань.
Інтегрована онлайн-модель сприяння змінам поведінки була розроб-

лена компанією Fleishman Hillard з
метою створити парадигму для активності у мережі Інтернет – тобто може
використовуватися як керівництво для
розробки веб-програми, що складається з чотирьох елементів. Вона повинна бути як стратегічною, так і
стійкою; як інформативною, так і поведінковою; як здатною до зчеплення,
так і динамічною; а також має переводити індивідуального користувача зі
стану самотньої особи, яка зіштовхнулася з неживим екраном комп’ютера,
до стану усвідомлення себе частиною
спільноти.

1.

Усвідомлення
поведінки

Вибір цільової
аудиторії

Інтернет-реклама та
веб-сайти

2.

Обмірковувати
зміну поведінки

Зачеплення
аудиторії

Інтерактивні функції,
властиві окремому сайту

3.

Надіслати поведінкові наміри

Поділ аудиторії

Інтерактивні функції на
сайті для окремої
людини

4.

Підтримування
поведінки

Володіння
аудиторією

Інтерактивні особливості спільноти

Ми збагнули, що це було необхідно,
аби не тільки «знати» нашу аудиторію,
але й критично вивчити взаємозв'язок
аудиторії, ринку та технологій, і зрозуміти, яким чином взаємодія цих рушійних сил визначає наш підхід до
розробки веб-компонентів. Нашою
метою було створити стратегію онлайн
комунікацій, яка виходить за рамки
створення добре продуманих та привабливих сайтів, і включає розбудову сайтів, що заохочують розвиток онлайн
спільнот з людьми, які персонально
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сприймають та просувають повідомлення кампанії.
Ця модель була розроблена та випробувана як частина Національної молодіжної медійної кампанії боротьби з
наркотиками Управління національної
політики контролю за наркотиками,
націленої на підлітків та їх батьків. Оскільки Інтернет-компоненти були визначені як такі, що мають життєво
необхідне значення для інтеграції рекламних та поза рекламних заходів цієї
кампанії, то ж ми повинні були розши-
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рювати і підтримувати активну участь
молоді та дорослих у Інтернет-компонентах, тим самим забезпечуючи більш
збалансований та орієнтований на поведінку інтегрований підхід.
З метою досягнення змін у поведінці, у певний момент поведінкового
континуума, пасивність (наприклад,
одностороннє спрямування інформації)
має бути перетворена у різноспрямовану діяльність. Таким чином, у наша
інтерактивній стратегії еволюціонували дві поведінкові моделі – транстеоретична
модель
та
модель
поширення інновації – які були використані як базова основа для моделі.
Перші результати застосування
свідчать про високий ступінь успіху у

справі використання Інтернету з метою
заохочення підлітків у безперервній
зміні поведінки, а також, що є більш
складно, про реальні шанси на успіх з
батьківською аудиторією. Залучення
партнерів – онлайн та оффлайн –
також стало важливою складовою успіху інтерактивної стратегії.
Інтерактивні програми, що постійно еволюціонують, у цій кампанії
чітко рухають кампанію соціального
маркетингу від традиційного підходу
«інформація за» до певного роду обертових дверей, коли цільові аудиторії
повинні спочатку стати партнерами, а
потім поборниками повідомлення кампанії у своїх власних соціальних мережах.

Вибір представника
Вибір представника також є важливим викликом. У багатьох ситуаціях,
що передбачають оплачуване чи неоплачуване просування неприбуткової організації (її товару, послуги або справи), менеджер з маркетингу забажає використовувати певних осіб з метою доставки повідомлення. Кого обрати і що
саме особа має сказати – це є вирішальні питання.
Представники зазвичай позитивно розглядаються за однією з двох причин.15 По-перше, їх можуть поважати як гідних довіри фахівців з конкретної теми. Були випадки, коли контактними особами програми боротьби з
наркоманією виступав колишній наркоман-підліток або ж відомий медичний експерт. В іншому випадку це може бути людина, яка не є експертом,
проте вона, на думку цільової аудиторії, найвищою мірою заслуговує на довіру. Отже, неприбуткові організації можуть використовувати виступи Тома
Генксаa та Опри Уїнфрі за життя, вільне від наркотиків. Цільова аудиторія
може міркувати, що представник зовсім не обов’язково повинен щось знати
стосовно предмету, проте він чи вона можуть розраховувати на правду або ж
розумні поради. Лора Бушb, кажучи про наркотики, ймовірно є надійною та
гідною довіри людиною. Те ж саме можна сказати про Дензела Вашингтона
чи бейсболіста Алекса Родрігесаc, коли вони говорять для організації Boys &
a Том Генкс (Thomas "Tom" Jeffrey Hanks) – американський актор, режисер та продюсер. Народився у 1956
році. Починав як комедійний актор, проте двічі отримав премію «Оскар» за серйозні драматичні ролі.
Фільми з його участю у головних ролях зібрали у світовому прокаті понад $6 млрд. Найприбутковіший з
його фільмів – «Код да Вінчі».
b Лора Буш (Laura Lane Welch Bush) – дружина 43-го Президента США Джорджа Буша-молодшого. Народилася у 1946 році, вийшла заміж у 1977 році. Належить до Об’єднаної методистської церкви. Мати двох
дочок. Перша леді штату Техас у 1995-2000 роках, перша леді США у 2001-2009 роках. Активно опікувалася
питаннями охорони здоров’я, освіти тощо. Її діяльність підтримували до 82% американців, що зробило її
однією з найбільш популярних перших леді в історії США.
c Алекс Родрігес (Alex Rodriguez) – американський бейсболіст. Народився у 1975 році, у професійному спорті
– з 1993 року. Вважається одним з кращих бейсболістів усіх часів. У 2007 році встановив абсолютний рекорд
щодо вартості персонального контракту ($275 млн. на 10 років). Активно займається благодійністю.
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Girls Clubs of America (до якої вони колись належали). У всіх випадках важливо, щоб маркетолог неприбуткової організації дослідив з цільовою аудиторією довіру та надійність пропонованих представників.
Попереднє тестування завжди є цінним. І, звичайно ж, мудрий маркетолог неприбуткової організації має резервний план стосовно контактної особи,
якщо було виявлено, що сучасні або минулі пригоди плямують образ неприбуткової організації (наприклад, невдалий добір слів, що відштовхує ключові аудиторії). Напередодні виборів 2006 року у США сенатор Джордж
Аллен отримав значний «лихий імідж», коли назвав репортера «макакою»,
що виявилося расовою образою. Пізніше Аллен також був не менш прямолінійним в одкровеннях щодо своєї єврейської спадщини.16
Оцінка та вибір повідомлення
Маркетолог повинен обрати краще повідомлення з безлічі альтернатив,
переважно з певним різновидом зовнішнього попереднього тестування. Тведт
припустив, що конкуруючі повідомлення оцінюються за трьома шкалами:
бажаності, винятковості та правдоподібності.17 Він вважає, що комунікаційна ефективність повідомлення є продуктом цих трьох факторів, оскільки якщо будь-який з них трьох має низький рейтинг, тоді
комунікаційна ефективність повідомлення значно знижується.
Повідомлення у першу чергу повинно сказати щось бажане або цікаве про
товар, послугу чи поведінку. Проте цього не досить, оскільки багато конкурентів можуть виконати таку ж вимогу. Тому повідомлення повинне також
сказати щось виняткове або відмінне, що не стосується до кожної альтернативи. Нарешті, повідомлення має бути правдоподібним чи доказовим. Запропонувавши цільовій аудиторії оцінити різні повідомлення на предмет
бажаності, винятковості та правдоподібності, ці повідомлення можна буде
визначити щодо їх комунікаційного потенціалу.

КОМУНІКАЦІЯ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ТА ДІЇ
Переконати членів цільової аудиторії стати схильними до дії – це не те ж
саме, що насправді отримати від них здійснення вчинку (тобто перейти від
стадії Розмірковування до стадії Підготовки/Дії). Тут можуть бути корисними безліч моделей, пов’язаних з концепцією «формування». Ця концепція
визнає, що існують певні поведінкові результати, які маркетолог бажає повторити, до чого можна підійти, але не одним кроком, а методом послідовних
наближень. Це відомо як «формування» поведінки. Формування може відбуватися безпосередньо шляхом управління операціями щодо «об’єму» запитаної поведінки, або непрямим шляхом через моделювання бажаної
поведінки (наприклад, розумне харчування та фізичні вправи), або ж особисто (наприклад, за допомогою демонстраційних семінарів) чи через засоби
масової інформації. Маркетологи використовують засоби масової інформації, однак при цьому відчувається нестача прямого зворотного зв’язку від
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людей, на яких вони намагаються впливати. Таким чином, вони потребують
проведення дослідження з метою дізнатися, чи мають вони ті наслідки, яких
бажають. Ілюстрація 12-2 показує, як Академія розвитку освіти дізналася,
що мало місце невірне моделювання поведінки стосовно імунізації.
Одна з областей, в яких формування використовується як метод зміни поведінки – це забезпечення відмови від паління. Курець, якого попросили пояснити мету своєї власної поведінки у справі паління, зазначає дві речі:
нагода запалити цигарку та відносна значимість паління у кожному випадку. Курець далі визначає свій власний графік зменшення (формування)
паління. У певному сенсі, курець повільно збільшує психологічну «величину» поведінкової проблеми. Курець починає зі знищення найменш важливих нагод для паління, а потім долає найважливіші. Курець навчається
винагороджувати себе увагою, похвалою або чулою підтримкою безпосередньо, чи повідомляти про свої успіхи у групу відмови від паління або особистому терапевтові.
Ілюстрація 12-2. Вільям Сміт з академії розвитку освіти про моделювання поведінки щодо імунізації в Еквадорі
Академія розвитку освіти (АРО)
працює з урядами у всьому світі, допомагаючи розробляти стратегії соціального маркетингу з метою порятунку
дітей від діареї, захищати дорослих від
СНІД, а також сприяти парам планувати своїх дітей. Великим пріоритетом
є імунізація дітей, і проблемою багатьох країн, що розвиваються, є те, що
матері просто цього не розуміють або
покладають надії, що потрібно одну
ін’єкцію, аби повністю захистити свою
дитину від поліомієліту, дифтерії чи
судоми.
Працюючи в Еквадорі у 1985-1988
роках, співробітники АРО допомогли
широкомасштабній урядовій програмі
з імунізації, й залучили тисячі жінок
для здійснення першої ін’єкції своїй
дитині. Проте під кінець 1-го року програми більшість дітей віком понад 1 рік
усе ще не отримали достатньо щеплень
(були необхідними три ін’єкції плюс
ще одна від кіру).
Кампанія популяризувала двох
дітей, Premi-дітей, в якості головної
теми. Фокус-групи та контроль, що
здійснювалися після 1-ї та 2-ї фаз кам-

панії, виявили, що більшості матерів ці
діти видавалися віком від 2 до 3 років.
Ми знайшли проблему! Кампанія якнайбільше візуально моделювала натяки на невірну поведінку.
Відповідь булла народжена у родині. Premi-діти отримали маленького
братика, Карлітоса, який став гачком,
що пов’язав усі наші повідомлення з
метою зробити щеплення «ваших Карлітос» у віці одного року. Спеціальна
золота зірка добавлялася до диплому,
що його отримувала жінка, якщо її дитина була щеплена у віці одного року.
Радіо та телевізійна кампанія «кришталевий дзвіночок» була пов’язана з
програмою Карлітоса, щотижня нагадуючи матерям разом зі звуками дзвіночка: «спитайте себе – ваша дитини
потребує наступну ін’єкцію?»
Дослідження, вірні сигнали та прості стимули принесли результат. Повне
охоплення імунізацією зросло з 14 відсотків до 32 відсотків протягом програми. Карлітос став широко відомим,
а сертифікат із золотою зіркою перетворився на цінну власність.

Джерело: Вільям Сміт, старший віце-президент, Академія розвитку освіти, приватне
листування, грудень 1989 року.
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Повідомлень з метою спровокувати дію є іноді достатньо в якості «стартерів поведінки», якщо вони просто зосереджуються на першому кроці.
Тобто, вони можуть першочергово зосередитися на тому, аби певні особи вийшли зі стану бездіяльності та почали діяти. Наприклад, в організації Boys
& Girls Clubs of America виявили, що до них важко зареєструватися як дітям
з вулиці, так і шанованим законослухняним дітям. Вони дізналися: кожна
група вважала, що у клубах занадто багато іншої групи. Таким чином, аби
подолати цю оману, багато клубів проводять заходи без будь-яких умов.
Немає згадок про членство чи щось інше, окрім події, у якій можуть фігурувати місцеві зірки спорту та музики. Коли діти вже зайшли у двері, тоді завдання полягає у підведенні їх до наступного кроку – приходити з певною
регулярністю на низку подій, а потім, можливо, приєднатися до клубу.

КОМУНІКАЦІЇ НА СТАДІЇ ПІДТРИМКИ
Підходи, пропоновані до цього пункту комунікаційних стратегій, базуються на моделі зміни поведінки, яка припускає, що фактори BCOS для
конкретної цільової аудиторії та поведінки повинні бути зрозумілими перед
зміною поведінки. Як наслідок, вони підходять для стадій Попереднього розмірковування, Розмірковування та Підготовки/Дії. На стадії Підтримки
наш інтерес полягає у забезпеченні повторення поведінки. Тут є потреба в
іншому комунікаційному підході, відомому під різними назвами, як от інструментальне кондиціонування чи поведінкова модифікація, та найбільш тісно пов’язаному з прізвищем Б. Ф. Скіннераa.18
Цей підхід, як раніше, ґрунтується на уявленні поведінки цільової аудиторії, які ми використовували протягом цього тексту, а саме, що одним з
важливих наборів причин, чому члени цільової аудиторії приймають конкретні напрямки діяльності, є висунута пропозиція цінності. Підхід BCOS до
зміни поведінки спрямований на модифікацію очікувань цільової аудиторії
щодо можливих наслідків. Модифікація поведінки намагається змінити
самі наслідки. З навчанням цільової особи, що конкретна дія призведе до
бажаної нагороди, ймовірність дії збільшується. Таким чином, якщо донор
крові отримує непередбачену нагороду у вигляді сертифікату чи безкоштовний рекламний подарунок після того, як був затягнутий співробітниками
здавати кров, теорія модифікації поведінки прогнозує: зросли шанси, що
донор повернеться. Окрім того, його чи її ставлення до поведінки буде ставати більш позитивним. Винагороду за поведінку називають підсиленням.

a Б. Ф. Скіннер (Баррес Фрідерік Скіннер, Burrhus Frederic "BF" Skinner) – американський психолог, фахівець з поведінки, соціальний філософ та винахідник. Роки життя: 1904-1990. Професор психології Гарвардського університету у 1958-1974 роках. Розробив камери оперантного кондиціонування, також відомі
як коробка Скіннера; висунув та обґрунтував у психологічних дослідженнях концепцію швидкості реакції
як залежної змінної. Автор 21 книжки та 180 статей. Згідно з опитуванням 2002 року, включений до переліку 100 найвизначніших психологів ХХ сторіччя.
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«Крекер Джек»a пропонує маленькі іграшки в якості якраз такого підсилення. Фандрайзери також відомі тим, що видають пам’ятні знаки за пожертви та послідовно розсилають листи з метою підсилення поведінки донора.
Розумні рекрутери волонтерів також знаходять способи винагородити осіб,
які їм допомагають, особливо новачків.
Існує багато видів підсилення, включно з наступними:
l Економічні: купони, торгові марки, призи, знижки, можливості участі
у конкурсах, безкоштовні футболки, ручки.
l Соціальні: похвала, подяка, прихильність, бесіда, увага.
l Інші: сертифікати, відгуки на досягнення.
Соціологи зафіксували, що діти, яким після вживання незнайомих продуктів приділяється більше уваги та похвали, швидше за все повторять свою
поведінку (та згодом забажають цю їжу), аніж ті діти, які таким чином не
винагороджувалися. Простий відгук на споживання енергії домашніми господарствами призвів до скорочення використання енергії. Зниження домашнього використання мастил було спричинене нагородженням
домогосподарств віконними наліпками, що промовляли: «Ми економимо
нафту».
Дуже багато компаній використовували економічні нагороди, аби їх співробітники краще піклувалися про своє здоров’я. Свого часу у Johnson &
Johnsonb, наприклад, співробітники могли заробити «долари Жити-зарадиЖиття» шляхом обміну на просякнуті потом костюми, шкарпетки або ж вогнегасники для нагляду за палінням, чи стрес-семінари, здійснення
фізичних вправ впродовж 20 хвилин, одягання пасів безпеки чи установку
домашніх детекторів диму. Компанія Intermatic Inc.c надавала співробітникам, які полишили палити цигарки, протягом року поїздку на двох до Лас
Вегасаd. Hospital Corporation of Americae оплачувала працівникам 24 центи
за кожну милю, яку вони пройшли пішки чи пробігли, за кожні чверть милі

a «Крекер Джек» (Cracker Jack) – американський бренд снеків (закусок), що складаються з твердої патоки,
вкритої попкорном та арахісом. Бренд започатковано у 1893 році. Низка дослідників називають «Крекер
Джек» першим в історії США фаст-фудом. Зокрема, бренд відомий тим, що у пакунках обов’язково міститься символічний дарунок. З 1997 року бренд належить компанії Frito-Lay (дочірня структура PepsiCo),
що також виробляє інші снеки, кукурудзяні та картопляні чіпси тощо.
b Johnson & Johnson (Джонсон та Джонсон) – американська компанія, провідний виробник косметичних
та санітарно-гігієнічних товарів, медичного обладнання тощо. Заснована у 1886 році. Штаб-квартира у
місті Нью-Брансуїк (штат Нью-Джерсі). Має у своїй системі близько 250 дочірніх компаній у 57 країнах;
реалізує свою продукцію у 175 країнах. Станом на 2012 рік виторг склав $65,0 млрд., сукупна чисельність
персоналу становила 117,9 тис. осіб.
c Intermatic, Inc. – американська компанія. Заснована у 1891 році. Штаб-квартира у Спрінг Гроув (графство
МакГенрі, штат Іллінойс). Останні 70 років спеціалізується на розробці та впровадженні енергозберігаючого обладнання та аксесуарів. Позиціонується як світовий лідер у сфері управління енергією.
d Лас Вегас (Las Vegas) – місто у штаті Невада, центр округу Кларк. За переписом 2010 року –близько 584
тис. мешканців. Світовий центр розваг та грального бізнесу.
e Hospital Corporation of America (HCA, Лікарняна корпорація Америки) – американська компанія, найбільший у світі приватний оператор у сфері охорони здоров’я. Заснована у 1968 році, штаб квартира у місті
Нешвілл (штат Теннессі). Станом на 2012 рік у системі компанії працювали 162 лікарні та 112 автономних
хірургічних центрів, розташованих на території 20 штатів США та у Великій Британії. Загальна чисельність
персоналу – близько 180 тис. осіб. Доходи станом на 2009 рік – $33 млрд.
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плавання або за кожні 4 милі, подолані на велосипеді. Адміністрація міста
Бельв’юa, штат Вашингтон, й такі фірми, як Berol Corporation та King Broadcasting у Сіетлі давали тим більші нагороди, чим менше працівник подавав
заяв на виплати з медичного убезпечення. Speedcall Corporation надавала
бонус у розмірі $7 на тиждень, якщо працівник не палив на роботі. За чотири
роки чисельність курців у компанії скоротилася на 65 відсотків, а від тих
осіб, які кинули палити, кількість заяв на виплати з медичного убезпечення
знизилася на 50 відсотків.19
Існують певні суперечки стосовно того, які саме моделі підсилення повинні використовуватися. Загалом постійне підсилення (нагородження
кожного прикладу бажаної поведінки) дає швидкий темп навчання, проте й
швидке згасання поведінки, коли підсилення припиняється. Хоча перемінне або випадкове підсилення забезпечує більш повільні темпи початкового засвоєння, але й повільніше зникнення. Підстави, які запропоновані
для даного відкриття, полягають у тому, що протягом періоду підсилення
об’єкт на стадії Підтримки від початку не впевнений, яка поведінка (якщо
такі є) буде нагороджена. Цим пояснюються більш повільні темпи початкового засвоєння. Пізніше, коли нагороди є пов’язані з поведінкою, об’єкт повинен додавати його чи її власну самовинагороду у тих випадках, коли
відсутнє надання зовнішньої нагороди.
У дослідженні Делор та Еверетт виявили, що пропозиція жетонів з 10-відсотковою знижкою для пасажирів автобусів позитивно вплинула на використання автобусів. Проте вони виявили, що перемінне підсилення
(кожному третьому пасажирові) було настільки ж ефективним, як і постійне
підсилення, а також, звичайно ж, набагато економнішим.(20)
Аби вказаний тип поведінкових змін працював, мають бути присутні
певні прості умови:
1. Бажана поведінка має знаходитися під контролем особи (це не буде особливо ефективним у випадку фізичної залежності від наркотиків).
2. Там має бути чіткий зв’язок між поведінкою та підсиленням, хоча це й
не завжди має бути очевидним для об’єкта; чим ближчою у часі нагорода
є до поведінки, тим більший ефект (таким чином, хвалити когось через
два дні опісля бажаної поведінки – наприклад, за невикористання певних
нагод для паління – є менш ефективним, ніж безпосередні похвали).
3. Фахівець з підсилення повинен призначати нагороду для особи (таким
чином, похвала від страхітливого деспотичного шкільного вчителя не
буде підсиленням для школяра, як от похвала від однолітків).
У нашому триваючому прикладі д-р Голдмен іноді починає скеровувати
пацієнтів до Лікарні Св. Антонія, проте панові Арнесону не слід вважати завершеним своє маркетингове завдання. Він має знайти можливості нагородити д-ра Голдмен за її поведінку. Варіанти можуть включати запрошення
її на обід, прихід інших співробітників з метою сказати «Раді, що ти тут є»,
та/або звертання особливо пильної уваги на пацієнтів, яких вона надсилає,
та винагородження їх за протекцію.
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Самонагородження
Як ми зазначали раніше, багато соціально бажаних поведінок, що їх прагнуть менеджери з маркетингу неприбуткових організацій, вимагають, аби
цільові аудиторії самі себе нагороджували. Тобто ті, хто застосовує медичну
профілактику, повинні сказати самі собі, що роблять правильні речі для
свого здоров’я на тривалу перспективу, або ж оберігають свою родину.
Особи, які виконують фізичні вправи, повинні знайти способи переконати
себе знову і знову повертатися до цього заняття. Маркетологи у таких випадках можуть бути корисними, пропонуючи аудиторії те, що вона має сказати
сама собі, аби продовжувати рухатися далі. На стадії Підтримки у дуже багатьох випадках значно більше перебуває у руках (та душі) цільових аудиторій, аніж маркетологів.
Нагороди від союзників
Багато поведінок, які покращують життя людей, є очевидні (або ж принаймні відомі) для інших. Таким чином, якщо хтось покинув палити, займається фізичними вправами чи практикує управління гнівом, він може
сильно залежати від міжособистісної підтримки друзів, родини, колег та навіть керівництва. Ми усі маємо досвід, коли ми намагалися зробити щось
важке чи були задоволені зробленим, або ж коли бабуся казала, наскільки
міцними ми стали; коли у старшому класі школи тренер відзначив, наскільки ми стали швидшими, покинувши палити; а також, коли вчитель оцінив наші дослідження у статті. Цей досвід заохочення маркетологи
неприбуткових організацій свідомо застосовують з метою залучення потенційних союзників та пропозиції їм стимулів і стратегій для нагородження
хорошої соціальної поведінки.
Знову ж таки, це спроба вплинути на поведінку і таким чином використати підходи до впливу, викладені у цій книзі.

ІНТЕГРАЦІЯ
Загальною фразою у маркетингу приватного сектору, яку сьогодні часто
можна почути, є потреба в інтегрованих маркетингових комунікаціях.21
Дуже важливо, щоб усі елементи програми комунікацій були інтегровані.
Основні думки мають бути послідовними. «Вигляд» має бути подібним у всіх
виконаннях. Контактні особи з одним засобом розповсюдження мусять бути
перенесені до інших. У відповідних випадках одному компоненту комунікації (наприклад, веб-сайту) слід повторювати інший компонент (наприклад,
рекламу або промову генерального директора) та привести аудиторію на третій канал (наприклад, на безкоштовний телефонний номер 800 чи на вебсайт), що дозволить її відправляти до кінцевого компоненту (брошура, яка
повторяє основні думки, а також зміст рекламних оголошень чи веб-сайту).
Плакати часто є дуже потужним та негайним способом підтримувати інші
компоненти кампанії, особливо рекламу; також ж вони можуть бути само392
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стійними. Плакати особливо корисні, коли людина домагається змін від публічної установи, наприклад – домогтися від Університету штату Вайомінгa
припинення продажу та потурання «жувальному тютюну» (див. Рисунок 126).

Рисунок 12-6. Плакат для підвищення обізнаності
Джерело: Департамент з питань речовин, шкідливих для здоров’я, штат Вайомінг.

a

Університет штату Вайомінг (University of Wyoming) – американський державний університет. Заснований
у 1886 році, статус визначається конституцією штату. Знаходиться у місті Ларамі, у гірській місцевості на
висоті 2194 метри над рівнем моря. Станом на 2011 рік навчалося близько 14 тис. студентів та аспірантів.
Цільовий фонд – $354 млн.
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Така інтеграція створює можливості будувати повторні враження, які
підвищують вірогідність досягнення бажаного ефекту щодо знання, сприйняття та поведінки. Однак, у випадку складних, великих неприбуткових організацій (і навіть деяких невеликих з декількома місцями розташування)
забезпечення інтегрованої комунікаційної стратегії через філії та підрозділи
вимагає тривалої підготовки та постійного підсилення. Одна з центральних
ролей штаб-квартир складних неприбуткових організацій, на зразок United
Way та YMCA, полягає у наданні іншим організаційним підрозділам комунікаційних шаблонів, які можуть бути адаптовані до місцевих потреб, проте
які додержуються ретельно розробленої інтегрованої кампанії.
Висновки
Кожний контакт неприбуткової організації з різними групами громадськості безпосередньо чи опосередковано є приводом для комунікації та
впливу. Ці контакти можуть здійснювати багато різних відділів або людей,
які використовують різноманітні засоби, починаючи свій шлях від стандартних платних та безкоштовних ЗМІ, до пакетів проектів, корпоративних рекламних прес-релізів, персональних презентацій і навіть рекламних «трюків»
на кшталт торбинок для покупок та футболок. Проте ефективні програми
повинні ґрунтуватися на чіткому розумінні процесів комунікації.
Комунікація зазвичай містить переконання. Це вимагає підготовки та передачі конкретних повідомлень. Повідомлення мають кодуватися маркетологом, повідомлятися за допомогою ЗМІ, а потім декодуватися одержувачем.
На кожному з цих етапів у процес комунікації можуть бути привнесені
значні перешкоди, так що нагромаджений ефект від прийнятого повідомлення може сильно відрізнятися від того, який було замислено. Загалом чим
більше сторін включено у систему комунікації та менший контроль над ним
має маркетолог, тим більшими є шанси непорозумінь. Маркетологи використовують формальний та неформальний зворотній зв’язок з метою відстеження таких ефектів. Коли комунікація відбувається віч-на-віч, тоді
зворотній зв’язок можна легко отримувати. Якщо цього немає, як от у медійних кампаніях, тоді завжди має виконуватися попереднє та пост тестування стратегій повідомлень.
Розробка ефективного повідомлення включає шість кроків. По-перше,
повинні бути визначені цілі комунікації. По-друге, повідомлення мають бути
створені. Вони можуть бути раціональними, емоційними чи моральними,
або ж можуть бути генеровані в рамках BCOS. По-третє, має бути приділена
увага тому, як ці комунікації можуть подолати тенденцію цільових аудиторій вибірково піддаватися дії чи прислухатися до повідомлень, у яких вони
заінтересовані. Стиль, тон, формулювання, порядок та формат повідомлень
мають вирішальне значення для того, аби одержане повідомлення було помічене. По-четверте, має бути приділена увага побудові комунікацій з метою
подолання спотворень прийняття, тенденції додавати та переосмислювати
те, що насправді є у повідомленні, базуючись при цьому на власний минулий
досвід, мотиви та упередження членів цільової аудиторії. По-п’яте, має бути
394

Частина ІІІ
Розділ 12

Розробка маркетинг міксу
Формулювання комунікаційних стратегій

обраний засіб вираження, щоб передати повідомлення з метою досягнення
максимального ефекту. У секторі неприбуткових організацій це часто означає вибір представника. Якщо залучається представник, у такому випадку
маркетолог повинен гарантувати, що він чи вона є надійною особою та заслуговує довіри, а повідомлення є настільки чітким, що воно не може бути перекручене цільовою аудиторією. По-шосте, маркетологи повинні оцінити всі
можливі повідомлення та обрати ті з них, які є найбільш бажаними, ексклюзивними та правдоподібними. Модель BCOS, показана у Розділі 4, є корисною основою, що керує цим набором рішень.
Маркетолог повинен визнати, що стратегії впливу на поведінку потрібно
покладатися тільки на поліпшену комунікацію – тобто на першу зміну пізнання, аби змінити поведінку. Інші стратегії, такі як модифікація поведінки, можуть просто впливати нагородами на стадії Підтримки. Ці стратегії
спираються на різні моделі, в яких передбачається, що зміна поведінки є достатньою метою сама по собі, а також, як тільки поведінка змінилася, може
змінитися сприйняття. Однак, управління нагородами часто повинно бути
важливою складовою частиною стратегії маркетологів неприбуткової організації.
Запитання:
1. Ви бажаєте використовувати блоги з метою спілкування з молодими людьми стосовно паління та жування тютюну. Як це вписується у
загальну стратегію?
2. Перелічіть п’ять своїх представників, яких можна було б розглядати для участі у кампанії наставництва після школиa, спрямованої на
фахівців, які мешкають у передмісті. Розробіть набір критеріїв, які можуть бути використані для оцінки цих представників. Оцініть кандидатів за критеріями і оберіть представника. (Контактна особа може бути
реальною людиною або певним типом людини).
3. На вас покладена відповідальність за підготовку волонтерів – збирачів коштів на благодійний захід, присвячений сприянню миру між ізраїльтянами та палестинцями. Базуючись на моделі процесу комунікації,
наведеній у цьому Розділі, визначте можливі джерела перешкод, які стосуються вас?
4. Ви вважаєте, що «інші особи» є важливими для впливу на підліткову злочинність. Запропонуйте трьох людей, яких ви обрали б з метою підтримки кампанії проти підліткової злочинності, та опишіть
інформаційну кампанію, спрямовану на те, аби кожен міг допомогти.
5. Ви дізналися, що деякі молоді люди передають через блоги в Інтернеті невірну інформацію стосовно марихуани. Яким чином ви розробили б
стратегію з протидії цим повідомленням?
a

Наставництво після школи (after-school mentoring) – популярні у США волонтерські програми, за якими
старшокласники, студенти або дорослі фахівці різного профілю передають молодшим дітям (починаючи
з 5-річного віку) та підліткам свій досвід у певній сфері діяльності (наприклад, у спорті, мистецтві, фаховій
діяльності). Зустрічі наставника з дітьми відбуваються переважно у шкільному приміщенні, один раз на
тиждень після шкільних занять, і тривають 1-1,5 години.
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МЕНЕДЖМЕНТ
КОМУНІКАЦІЙ: РЕКЛАМА
ТА ПЕРСОНАЛЬНЕ
ПЕРЕКОНУВАННЯ

ЖУРНАЛ З НАЙБІЛЬШИМ НАКЛАДОМ У СВІТІ!
У комерційному світі у випадку дуже багатьох газет і журналів тенденцією стосовно читачів та рентабельності є падіння – іноді драматичне.
Доходи від реклами зменшились, частково внаслідок того, що рекламодавці прагнуть нових ринків у нових місцях, наприклад, через Інтернет.
Але одне видання, де має місце зворотна тенденція, це журнал найбільшої
неприбуткової організації – AARP.
AARP у 2006 мала близько 37 мільйонів членів, і кожна з їх родин отримувала примірник AARP The Magazinea 6 разів на рік. Організація нахваляється, що журнал має найбільший наклад у світі, а також є
надзвичайно привабливим для рекламодавців. Дохід від реклами збільшився на 37% у період з 2003 до 2005 року. Сторінки оголошень подорожчали ще на 13,6% протягом перших 7 місяців 2006 року. Випуск за
вересень-жовтень 2006 року був розрекламований як найбільший у світі,
та характеризувався усе більшою й більшою кількістю значних рекламодавців. Остання сторінка обкладинки містила рекламу Michelob Lightb;
також косметичні компанії, на думку видавця журналу, усе частіше розглядали журнал як головний рекламний засіб.
AARP зробило це, створюючи свій журнал дуже відповідним до стилю
життя людей віком понад 50 років, які є головною цільовою аудиторією
неприбуткової організації. Його глянцеві обкладинки зображують ефектних знаменитостей, таких як Саллі Філдc, Пол Ньюман та Сьюзан Саран-

a AARP The Magazine – журнал, двомісячник, видання Американської асоціації пенсіонерів. Присвячений
питанням старіння. Заснований у 1958 році, до 2002 року виходив під назвою Modern Maturity. Редакція
знаходиться у Вашингтоні (округ Колумбія). Наклад станом на 2012 рік – понад 22,5 млн. примірників.
b Michelob Light (Мічелоб світле) – марка пива. Один з брендів, що випускається компанією AnheuserBusch, яка є дочірньою структурою транснаціональної корпорації Anheuser-Busch InBev (найбільший у
світі виробник пива, що володіє часткою у 25% світового ринку та понад 49% ринку пива у США; головна
штаб-квартира корпорації знаходиться в місті Левен у Бельгії).
c Саллі Філд (Sally Field) – американська акторка, співачка, продюсер, режисер та сценарист. Народилася
у 1946 році. Лауреат багатьох мистецьких нагород (зокрема, два «Оскари» за кращу жіночу роль). Мати 3х дітей. Активна у громадському житті.
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донa. Поміж інформації стосовно медицини, нерухомості та страхування
є статті про круїзи, можливості тренувань та подружні поради. Тут присутні короткі нариси про знаменитостей, на зразок тих, що їх можна
знайти у журналі Peopleb, а також, що не дивно, поради: яким чином
можна жити якомога довше.
AARP виявила, що її аудиторія включає принаймні 3 основні сегменти
– а саме тих осіб, яким понад 50 років, понад 60 та понад 70. Кожна з цих
груп отримує журнали з різними обкладинками та різними статтями. На
обкладинці випуску за вересень-жовтень 2006 року для 50-річних зазначений Юджин Левіc, натомість в інших двох випусках був розміщений сер
Ричард Бренсонd. Що AARP та їх рекламодавці довідалися, так це те, що
Бумериe та інші «старі» працюють довше, мають вищий дохід і купівельну
спроможність. Сім’ї зменшилися, а тому збільшилися ресурси, які можна
вільно витрачати на власний розсуд. А також, після 50-ти чи 60-ти років
вони більше не мають витрат на навчання дітей у коледжах. Тож літні
люди можуть подорожувати, купувати улюблені автомашини та робити
інші речі, які змушують бренд-маркетологів пускати слину.
Більше немає образу людини похилого віку, яка є старим пенсіонером,
що читає рекламу медикаментів та перекидається у шаффлбордf. Вони
частіше прагнуть отримати пораду з приводу кращих курсів з гольфу, кращого гімнастичного залу та витонченого (але ж не дуже дорогого) вина!
Джерело: Richard Siklos, “At Some Publishers, Nonbusiness is Going
Strong,” New York Times, August 20, 2006, p. BU3.

Роль, яку відіграють комунікації, буде змінюватись залежно від стратегічних і тактичних потреб неприбуткових організацій. Тактичні комунікації – це ті, які залучені до конкретного поведінкового впливу
кампаній, і вони будуть нашим головним інтересом у цьому розділі. Стратегічні комунікації – це ті, які фокусуються на довгострокових інтересах.
Два принципових стратегічних інтереси – позиціонування організації та
a

Сьюзан Сарандон (Susan Sarandon) – американська акторка кіно. Народилася у 1946 році. Найбільш успішні ролі зіграла у віці понад 40 років. Лауреат «Оскара» за кращу жіночу роль. Активний учасник пацифістського руху.
b People (Люди) – американський щотижневий журнал про знаменитих людей. Видавець – компанія Time
Inc. Випускається з 1974 року. Наклад у 2006 році складав 3,75 млн. примірників. Щорічно журнал визначає
«найбільш сексуального чоловіка».
c Юджин Леві (Eugene Levy) – канадський актор та письменник. Народився у 1946 році. Знімався у відомих
у США та Канаді фільмах та телевізійних серіалах. Лауреат численних нагород (зокрема, премії Греммі за
кращу пісню, написану для кіно).
d Ричард Бренсон (Richard Branson, сер Річард Чарльз Ніколас Бренсон) – британський підприємець, засновник корпорації Virgin (багато профільна корпорація, що володіє крамницями з продажу музичних записів, авіаційними та залізничними компаніями, радіостанцією, видавництвом, гоночною командою та
ін.). Народився у 1950 році. Бізнес розвинув з нуля. Статки оцінюються у понад &3 млрд. Відомий нестандартними вчинками: від створення власного ток-шоу до спроб встановити світові рекорди зі швидкості.
e Бумери – люди, народжені в період Бебі-буму (1945-1959рр) в США.
f Шаффлборд (shuffleboard) – гра, в якій дерев’яні або металеві диски (шайби) штовхають особливою мітлою таким чином, щоб вони зупинилися на певній лінії, позначеній на столі або підлозі. Гра поширена
насамперед у Великобританії, де її історія налічує понад 500 років. Провадяться світові чемпіонати.
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її різноманітних брендів, а також пропаганда щодо певних соціальних проблем. Останнє має тактичний підтекст у тих кампаніях, які насправді не можуть отримати притягальну силу, якщо соціальна поведінка не домоглася
достатньо помітного місця у порядку денному ЗМІ, громадськості та світу
політики.1 Питання стратегічних комунікацій, включаючи зв’язки з громадськістю та пропаганду, буде розглянуто у наступному розділі.
У процесі виконання будь-якої ролі маркетологи неприбуткових організацій мають велику кількість доступного інструментарію, придатного з
метою донесення повідомлення до цільової аудиторії. Існує сім основних інструментів, і кожен з них відрізняється завданнями кодування та шифрування (обговорені у попередньому розділі), які вони представляють для
менеджерів.2
l Платна реклама: Будь-яка оплачена форма не персональної презентації та просування пропозиції, визначена спонсором через офіційні
способи комунікацій. Платна реклама допускає загальний контроль над
кодуванням змісту повідомлень, а також за характером способу, плюс істотний контроль за графіком повідомлень (отже, за його конкретним навколишнім середовищем). Однак, платна реклама не дозволяє
контролювати розшифрування повідомлень аудиторією, та має малий
(або ж, у кращому випадку, відстаючий) зворотній зв’язок на отримане
повідомлення.
l Спільна реклама: Будь-яка форма реклами, де партнер платить за
розміщення повідомлення, часто як за частину власної реклами партнера. В Інтернеті багато рекламних банерів неприбуткових організацій
містяться на веб-сайтах інших організацій, часто корпорацій, які розглядають цю рекламу або як гарну стратегію для них самих, або ж як їх
участь у суспільному служінню. Залежно від угоди про партнерство, неприбуткова організація може мати повний чи обмежений контроль над
змістом повідомлення. Будь-яка аудиторія, зазвичай, є досяжною для
партнера, ким би він не був.
l Пряма поштова розсилка або Інтернет-просування: короткострокові стимули з метою заохотити до придбання товару чи послуг.
Контроль маркетолога є істотним, хоча розшифрування одержувачем
конкретного просування є поза контролем.
l Персональне переконання: Усна презентація інформації, а саме пропозиція під час розмови з одним або декількома членами можливої цільової аудиторії з метою забезпечення бажаної угоди. При
персональному переконанні організація має менший контроль над кодуванням, тобто над тим, що дійсно говорить представник організації.
Однак, якщо повідомлення отримане, тоді представник має чудові можливості забезпечити зворотній зв’язок. Персональне переконання може
бути певним чином оплачене маркетологом або волонтером неприбуткової
організації. З іншого боку, це може бути зроблено людьми, які є союзниками (наприклад: терапевти, вчителі або роботодавці), які не є формально
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зобов’язаними маркетологові, і можуть слідувати або не слідувати бажаній маркетинговій стратегії.
Безкоштовна реклама (громадська послуга): Будь-яка форма реклами, у якій місце або час розміщення реклами є безкоштовними. Маркетинговий контроль такий же, як у випадку платної реклами, окрім
того, що існує дуже малий контроль над графіком повідомлень, а тому й
над аудиторією. На радіо та телебаченні багато реклами у рамках соціальної послуги з’являється після опівночі або ж у суботу вранці, коли аудиторія є малою, а ЗМІ мають непродане місце. Це є причиною того, що
багато кампаній, такі як кампанії Американського фонду спадщини, переключились на платну рекламу.
Публічність: Не персональна стимуляція поведінки шляхом забезпечення оголошення важливих новин щодо пропозиції у друкованих ЗМІ
або ж на радіо, телебаченні, в Інтернеті, фільмах, які не оплачуються
спонсором. Тут маркетинговий контроль над розшифруванням повідомлень та середовищем різняться залежно від того, чи будуть журналісти
або сценаристи використовувати та переробляти повідомлення. Деякий
зворотній зв’язок можливий від журналістів або від обраної цільової аудиторії.
Блоги. Це є неформальні Інтернет-повідомлення, написані іноді неприбутковою організацією та її лідерами чи штатним персоналом (контрольовано), але частіше – окремими блогерами з їхніми власними поглядами
та думками. Допоміжною або паралельною категорією є онлайн відео, яке
може бути повністю візуальним, але також може містити думки та коментарі.

КАМПАНІЯ КОМУНІКАЦІЙ
На початку важливо спонукати менеджера неприбуткової організації
бути розсудливим при використанні інструментарію персонального переконування, особливо реклами. Однією з характеристик зосереджених на собі
неприбуткових організацій, що описані у Розділі 2, є те, що вони надмірно
покладаються на рекламу та просування з метою досягнути цілі їхньої кампаній. Як ми зазначали, це відбувається частково тому, що вони мають спотворений погляд на те, що справляє вплив на поведінку людей, але також
частково через те, що може бути назване «тиском на клієнтів». Дуже багато
генеральних директорів та генеральних менеджерів неприбуткових організацій прирівнюють маркетинг до реклами. Коли вони бажають покращити
маркетинг, вони вважають, що вони прагнуть більше реклами.
Тому, враховуючи рекламу та просування, спеціалісти з маркетингу неприбуткових організацій повинні бути пильними, аби переконатися у наступному:
1. Не слід покладатися на рекламу та просування у якості єдиних засобів,
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або навіть головних засобів з метою досягнення поведінкових цілей.
Майже завжди реклама може тільки досягати обізнаності цільової аудиторії та зацікавити у новій поведінці. Вона є значно менш ефективною
щодо досягнення остаточного рішення. Таким чином, вона є корисною на
перших двох стадіях змін, але не на двох останніх.
2. Цілі реклами та просування знаходяться в межах досяжності неприбуткової організації. Багато наївних генеральних менеджерів думають, що
гарна доза реклами – це усе, що потрібно для виконання завдань організації. Вони також очікують, що реклама здійснить ефектні зміни, тоді як
лише скромні цілі є більш реалістичними.
3. Потрібний ретельний розгляд етичного підтексту у рекламі. Оскільки
реклама має просто передавати повідомлення та оскільки вона часто використовує символи, що передбачає відсутність ознак, остільки є значний
потенціал для введення в оману. Як ми обговорювали раніше у цій книзі,
ті неприбуткові та державні установи, яким довіряє суспільство, мають
бути особливо старанними, аби не зловживати цією довірою. Ті, хто бажають досягнути «добра», мають діяти добре.

РЕКЛАМА
Реклама є повсюди – часто жахаючи затоплених нею людей. Вона є у
таких традиційних ЗМІ, як журнали та газети, програми радіо та телебачення, зовнішня реклама, роздруківки, спливаючі віконечка та сайти рекламних оголошень, а також пряма поштова розсилка. Сьогодні рекламодавці
знаходять нові засоби інформації, такі як стільникові телефони та відеоігри.
Google і Yahoo! є головними засобами інформації. Продакт-плейсментa у
фільмах та програмах телебачення також критично зріс. Блоги використовуються маркетологами з метою нав’язувати товари та послуги. Електронні
повідомлення щодо товарів та послуг з’являються на нашій пошті – іноді від
продавців з сумнівною репутацією. Деякі маркетологи створюють мініфільми в Інтернеті, які зображують їх продукт з метою «продати» товар широкій публіці. Виробники автомобілів надсилають диски DVD додому
потенційним покупцям.
У США загальні витрати на медійну рекламу, яка націлена як на споживачів, так і на бізнес, у 2005 році були оцінені у $271 млрд.3 Розподіл за основними категоріями (у $ млн.) був наступний:
Пряма поштова розсилка
Газети
Аналогове ТБ

55 218
47 335
44 293

a

20,4%
17,5%
16,3%

Про́дакт-пле́йсмент (англ. product placement, дослівно: «розміщення продукції» або «прихована реклама»)
— рекламний прийом, за яким реквізит у фільмах, телепередачах, комп'ютерних іграх, музичних кліпах
або книгах має реальний комерційний аналог. Зазвичай демонструється сам рекламований продукт, його
логотип, або ж згадується про його хорошу якість.
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Кабельне ТБ
Радіо
Жовті сторінки
Споживчі журнали
Інтернет
Рекламні щити, плакати
Ділові видання
Інше
Всього

23 654
19 640
14 229
12 847
7 764
6 232
4 170
35 692
271 074

8,7%
7,2%
5,2%
4,7%
2,9%
2,3%
1,5%
13,2%
100,0%

Платну рекламу все частіше використовують державні установи та окремі
неприбуткові організації. Політична реклама стрімко зросла під час останніх
виборів. Загальна рекламна кампанія на проміжних виборах 2006 року у
США була оцінена в $1,6 млрд. США.4 Це незначне зменшення порівняно з
$1,9 млрд., що були витрачені два роки тому у напружений період президентських виборів. Різноманітні державні органи зараз часто виступають
рекламодавцями. Муніципалітети, штати та графства витрачають значні
суми з метою привернути увагу нових резидентів, туристів, промислових
компаній. Парки та бази відпочинку рекламують відпочинок на відкритому
повітрі. Поліцейські департаменти випускають повідомлення з питань безпеки для широкої громадськості. Федеральний уряд використовує платну
рекламу задля продажу товарів (поштові марки), послуг (госпіталі для ветеранів та експрес-пошта) та поведінки (енергозбереження).5
Багато неприбуткових організацій зараз платять за свою рекламу, а не
покладаються на безкоштовну соціальну рекламу (PSAs). Коледжі, музеї,
філармонії, лікарні та деякі релігійні організації мають сильні комунікаційні програми і розробляють щорічні звіти, пряму розсилку, оголошення,
трансляцію повідомлень та інші форми реклами. Різні фахівці, чиї етичні
кодекси колись забороняли рекламу (соціальні працівники, дерматологи,
косметичні дантисти, психологи тощо), отримали свободу рекламування з
того часу, як Федеральна торгова комісіяa постановила, що Американська
медична асоціація не може перешкоджати лікарям у справі реклами.
Фахові та торговельні асоціації істотно збільшили своє використання
платної реклами. Американська асоціація банкірівb, Американська стома-

a Федеральна торгова комісія (Federal Trade Commission) – федеральне агентство у структурі Уряду США.
Місія – сприяння захистові прав споживачів, запобігання анти конкурентній діловій практиці. Створена
у 1914 році. Знаходиться у Вашингтоні (округ Колумбія). Чисельність співробітників – 1190 осіб (станом
на 2011 рік).
b Американська асоціація банкірів (American Bankers Association) – фахова асоціація, заснована у 1875
році. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Членами є банки усіх типів та розмірів, які сукупно
представляють 95% активів американської банківської системи (загальною вартістю понад $13,5 трлн.), з
чисельністю персоналу понад 2 млн. осіб. Асоціація займається лобіюванням профільного законодавства,
а також надає своїм членам можливості фахового розвитку, проводить навчання та здійснює фахову сертифікацію (через Інститут сертифікованих банкірів), провадить рейтинг місцевих фінансових інституцій
тощо.
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тологічна асоціаціяa і Національна асоціація рієлторівb витрачають декілька
мільйонів доларів щорічно на телевізійну та друковану рекламу, а також на
свої веб-сайти. Програми соціальної реклами нещодавно здійснювалися фаховими асоціаціями, які представляють юристів, бухгалтерів, інженерів та
медсестер. Рекламні випуски також зростають – особливо у роки виборів.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ РЕКЛАМИ
Розробляючи рекламну програму, менеджер з маркетингу повинен прийняти п’ять головних рішень (див. Рис. 13-1). Ми розглядали випуски повідомлень у попередньому розділі, тож будемо обговорювати чотири останніх
рішення у цьому та наступних параграфах. Розпочнемо з цілей реклами. Ці
цілі мають випливати з попередніх рішень щодо цільового ринку, базової цінової пропорції та маркетинг-міксу.
Рішення щодо
повідомлень
Встановлення
цілей реклами

Визначення бюджету реклами

Цільовий ринок
Відповідь цільової
аудиторії
Доступність цільової аудиторії та
графік реклами

Доступний підхід
Відсотки продажів
Конкурентний паритет
Мета та завдання

Варіанти повідомлення
Оцінка та відбір
повідомлення
Здійснення повідомлення

Оцінка реклами
Відтворення тестування
Тестування ЗМІ
Витрати на рекламу – рівень тестування

Вибір ЗМІ
Вибір ЗМІ
Основні категорії
ЗМІ
Специфічні засоби
ЗМІ
Таймінг ЗМІ

Рис. 13-1. Головні рішення у рекламному менеджменті

a

Американська стоматологічна асоціація (American Dental Association, ADA) – фахова організація стоматологів. Створена у 1859 році. Штаб-квартира у Чикаго (штат Іллінойс). Налічує понад 152 тис. членів,
400 штатних співробітників, 55 територіальних організацій та 545 місцевих осередків. Асоціація займається
фундаментальними дослідженнями, питаннями розвитку профільного законодавства, акредитацією профільних навчальних програм, виданням профільних ЗМІ, фаховими стандартами та сертифікацією виробництва стоматологічної продукції, кваліфікаційними програмами для стоматологів тощо.
b Національна асоціація рієлторів (National Association of Realtors) – організація фахівців ринку нерухомості (брокери, продавці, управителі, оцінщики, консультанти тощо). Заснована у 1908 році, штаб-квартира у Чикаго (штат Іллінойс). Налічує понад 1,2 млн. членів. Виконує саморегулівні функції, здійснює
сертифікацією фахівців; на федеральному рівні займається питаннями дерегуляції фінансової сфери, промисловості тощо. Один із впливових учасників комітетів політичних дій (підтримка надається переважно
кандидатам від Республіканської партії).
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Вибір цільового ринку
Маркетинговий комунікатор повинен починати з чітким розумінням цільової аудиторії (або ж у добре сегментованих програмах – множини аудиторій). Аудиторією можуть бути потенційні майбутні цілі, поточні або
потенційні учасники (клієнти, донори, волонтери, корпоративні партнери,
потенційні партнери), а також ті, хто може на них впливати. Цільова аудиторія має вирішальний вплив на рішення комунікатора стосовно що казати,
як казати, коли казати, де казати, та хто має це казати.
Розглянемо це на прикладі малого приватного коледжу (вигаданого) зі
штату Айова, що зветься Бредфорд. Припустимо, що він шукає абітурієнтів
зі штату Небраска, а також він підрахував, що там є 22000 випускників, які
можуть зацікавитися коледжем Бредфорд. Коледж має вирішити: націлювати свої комунікації у першу чергу на консультантів середніх шкіл у Небрасці, чи на самих старшокласників. Поза цим, він може бажати розвинути
комунікації з метою охоплення батьків та інших людей, які впливають на
процес прийняття рішень щодо коледжу. Кожен цільовий ринок буде гарантувати особливу рекламну кампанію.
Відповідь цільової аудиторії
Як тільки цільова аудиторія визначена, маркетинговий комунікатор повинен визначити її бажану відповідь. Кінцевою відповіддю, звісно, є поведінка – вступ до Бредфорду. У рішеннях, що мають високий рівень
залучення та є рідкісними, дія є кінцевим результатом цільової аудиторії,
проходячи через усі стадії змін. Маркетинговий комунікатор повинен знати
поточну стадію процесу прийняття рішень цільовою аудиторією, а також стадію, до якої вона далі має перейти. Дві важливі цінності моделі стадій змін
– це те, що вона пропонує зрозумілу сегментацію можливостей, як і те, що
вона може бути використана з метою відстеження прогресу. Тобто, у певний
момент навчального року деякі учні усе ще будуть на стадії Попереднього
розмірковування, більшість перебуватиме на стадії Розмірковування, і небагато осіб є готові прийняти рішення. Можливо, різні повідомлення повинні
бути пристосовані для груп на різних стадіях змін. І, залежно від дослідження, різні сегменти (місто/село, чоловіки/жінки) поза сумнівом заслуговують на різні підходи.
Це є основа, яка може охоплювати більш широкий перелік конкретних
комунікаційних цілей реклами. Поки існує багато цілей, які можуть бути
розглянуті, цілком ймовірним є існування декількох варіантів інформування (стадія Попереднього розмірковування), переконання (стадія Розмірковування) і стимулювання дії (стадія Підготовки та Дії).6 Особливо на стадії
Попереднього розмірковування Бредфорд бажатиме бути впевненим, що він
стане відомим і буде частиною групи розгляду. На стадії Розмірковування
дослідження має ідентифікувати різноманітні BCOS-фактори, що розглядаються кожним сегментом, а також підкреслити, скільки балів набирає Бредфорд за найбільш важливими з них. З осіб, що знаходяться на стадії
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Підготовки та Дії, маркетологи Бредфорду будуть прагнути визначити тих,
хто його обирає, та впевнитися, що вони дотримуються свого рішення. Остання ціль може досить ефективно досягатися за допомогою прямої поштової
розсилки.
Досяжність об’єкту та частота
Третя ціль, яку менеджер неприбуткової організації повинен поставити
– це оптимальна досяжність об’єкту та частота реклами. Рекламні кошти
рідко бувають настільки великими, аби кожен учасник цільової аудиторії
міг бути досяжним, так ще й досяжним з великою частотою. Маркетинговий
менеджмент повинен вирішити, який відсоток аудиторії має бути досягнуто
(тобто, який сегмент є найбільш багатообіцяючим), з якою частотою впливу
протягом певного періоду. Коледж Бредфорд, наприклад, може вирішити
використовувати місцеві газети та викупити 20 тисяч рекламних повідомлень з метою впливу на тих, хто перебуває на стадії Розмірковування. Це залишає доступним широкий вибір щодо досягнення об’єкту та частоти.
Бредфорд може розмістити рекламу в одній газеті у великому місті та дістати
20 тисяч різних студентів за один раз, або ж він може розмістити дві різні
реклами окремо у п’яти менших газетах та дістати 10 тисяч студентів за два
рази тощо. Ключовим питанням є: як багато розголосу потрібно, щоб створити бажану відповідь, надавши сегментам ринку стан готовності. Певного
розголосу може бути достатньо, щоб відвернути студентів від низького рейтингу Бредфорду та, принаймні, зробити його частиною групи розгляду.
Цього ж рівня розголосу буде недостатньо, аби перетворити обізнаність студентів на вибір.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ
Ми припустили, що коледж Бредфорд буде використовувати підхід цільта-завдання для визначення бюджету реклами. Вважаємо, що Бредфорд
бажає розмістити дві реклами у п’яти газетах (його завдання) з метою досягнення 10 тисяч учнів за два рази (його ціль). Загальна кількість повідомлень
буде 20 тисяч. Припускаємо, що середня ціна кожної реклами становить
$2000, а витрати на розробку двох реклам становлять $5000; отже, Бредфорду потрібний рекламний бюджет грубо на $25 тисяч.
На додаток, у процесі підрахунку загального обсягу необхідного рекламного бюджету, має бути прийняте рішення про те, яким саме чином бюджет
має бути розподілений між різними ринковими сегментами, географічними
зонами та часовими періодами. На практиці, рекламний бюджет розподіляється між сегментами відповідно їх відносної чисельності, або ж минулих
рівнів відповідей цільової аудиторії, або ж відповідно до певного іншого індикатора ринкового потенціалу. Загальне явище, коли витрачається вдвічі
більше грошей на рекламу у сегменті Б, ніж у сегменті А, якщо сегмент Б
має вдвічі вищий рівень потенціалу відповіді. В принципі, бюджет має бути
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розподілений між різними сегментами відповідно до гранично очікуваної
відповіді на рекламу. Бюджет є добре розподіленим, якщо неможливо підвищити загальну відповідь ринку, переміщуючи долари з одного сегменту
до іншого.

ВИБІР ПЛАТНИХ ЗМІ
Як тільки рекламний бюджет для даного сегменту ринку, регіону та часового періоду встановлено, наступним кроком є розподіл бюджету між категоріями та засобами ЗМІ. Можливо, деякі думки вже були присвячені цій
проблемі, оскільки вибір цільового сегменту неминуче спричиняє дослідження питань стосовно тих ЗМІ, якими сегмент найчастіше користується.
Також вибір медіа вплине на розміри загального бюджету, оскільки телевізійні кампанії явно є більш витратними, ніж кампанії з використанням
радіо. Зрештою, вибір ЗМІ вплине на вид повідомлення, що може використовуватися.
Існує три основних кроки у процесі вибору ЗМІ: вибір серед головних категорій ЗМІ, вибір серед конкретних засобів ЗМІ, а також розрахунок часу.
Важливим тут є знаходження шпарини (відкриття сезону), коли цільова аудиторія ймовірно якнайкраще сприймає повідомлення кампанії. Якщо цільова група знаходиться на стадії Попереднього розмірковування,
маркетолог прагне встановити, за яких обставин цільова аудиторія не буде
ігнорувати повідомлення, або ж не буде захищатися від нього чи зневажати.
Щодо цілей на стадії Розмірковування маркетологи бажатимуть дізнатися,
де саме цільова аудиторія очікує отримати корисну інформацію, або ж де
саме він чи вона її шукають. Читач вечірніх Інтернет-новин ймовірно бачить
багато реклами рецептурних ліків та інвестиційних послуг. Це відбувається
зокрема тому, що визначена аудиторія є вище середнього рівня, але, ймовірно, також є вдумливою, має зацікавлений настрій – а тому сприйнятлива
до повідомлень щодо свого здоров’я та фінансів. Бредфорд, можливо, зробить
висновок, що витрати на просування в Інтернеті (наприклад, рекламні банери з посиланнями на його власний веб сайт) слугуватиме на багатьох ринках.
Вибір серед головних категорій ЗМІ
Перший крок вимагає розподілу рекламного бюджету серед основних категорій ЗМІ. Ці категорії повинні бути перевірені на їх здатність забезпечувати досяжність, частоту та вплив. У порядку за їх обсягами реклами, це –
газети, телебачення, радіо, журнали, кіно та зовнішня реклама, хоча витрати на рекламу в Інтернеті наздоганяють.
Маркетологи обирають серед категорій ЗМІ, розглядаючи наступні
змінні:
1. Звички цільової аудиторії ЗМІ. Наприклад, радіо, телебачення та Інтернет – найбільш ефективні ЗМІ з метою досягнення підлітків.
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2. Продукт, сервіс чи поведінка, які продаються. Категорії ЗМІ мають
різні можливості щодо демонстрації, візуалізації, пояснення, правдоподібності та кольору. Телебачення, наприклад – найефективніший засіб
демонстрації того, яким чином продукт або послуги працюють, або ж з
метою створення емоційного ефекту, натомість журнали є ідеальними для
точного відтворення появи соціальної сцени або жертви певного злочину.
Інтернет служить посередником для аудиторій, які бажають більше контролю над тим, що вони бачать, а також можливості взаємодіяти з маркетологом.
3. Повідомлення. Повідомлення, що оголошує на завтра надзвичайне кровопускання, вимагає використання радіо, Інтернету, газет або плакатів.
Повідомлення, що містить багато технічних даних, ймовірно вимагає спеціалізованих журналів, прямої відправки поштою або ж комплексного
веб сайту. Повідомлення, які виграють від цільової аудиторії, що додає
свої власні образи й фантазії, можуть бути найбільш ефективними на
радіо.
4. Вартість. Телебачення є дуже дорогим, а розміщення реклами у газетах,
в Інтернеті та на рекламних щитах – відносно недорогі. Що враховується,
звичайно ж, так це вартість за тисячу переглядів, а не загальна вартість.
У країнах, що розвиваються, плакати часто є надзвичайно рентабельні.
На основі цих характеристик, маркетологу доводиться вирішувати, як
розподілити чинний бюджет серед головних категорій ЗМІ. Командування
набором до армії СШАa, наприклад, може вирішити виділити $140 млн. на
вечірні телевізійні передачі, $40 млн. на журнали, зорієнтовані на чоловіків,
а також $20 млн. на щоденні газети. Переваги різних засобів комунікацій,
включаючи оплачувані і неоплачувані ЗМІ та різні засоби передачі персональної інформації вказані в Ілюстрації 13-1.
У США багато неприбуткових організацій прагнуть дозволити собі телевізійну рекламу – особливо використання телевізійної мережі. Проте у країнах, що розвиваються, частіше віддають перевагу радіо, оскільки воно є
скрізь і не вимагає писемності. Багато соціальних маркетологів поєднують
там рекламу на радіо із “соціальними” мильними операми, які слухають мільйони осіб.7 Ефірний час в останньому випадку зазвичай надається безкоштовно, хоча тексти мають бути оплачені. Теми мильної опери включали
планування родини, імунізацію та запобігання СНІД. Деякі програми соціального маркетингу навіть надавали радіоприймачі, що запускаються
вручну за допомогою рукоятки акумулятора, щоб таким чином нужденні
люди у віддалених районах могли мати доступ до соціальних повідомлень,
як також до новин.
Популярний засіб, що тривалий час використовується неприбутковими
організаціями, зокрема з метою збору коштів та просування подій – це пряма
a

Командування набором до армії США (The United States Army Recruiting Command – USAREC) – служба
у структурі Збройних сил США. Налічує понад 7200 службовців та 1600 місцевих відділень у США та за
кордоном. Місія – залучення добровольців до військової служби.
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поштова розсилка. Роберт Коенa з McCann-Ericksonb оцінює прямі поштові
витрати у 2006 році у розмірі $56 млрд.8 Білл Новеллі, на даний часc генеральний директор ААRP, пропонує сім важливих переваг, які пряма поштова розсилка має для маркетологів неприбуткових організацій (ці
переваги також застосовуються до мережі Інтернет): 9
Ілюстрація 13-1.
Плюси та мінуси альтернативних засобів комунікацій
А. ЗМІ
Друковані
засоби

Сильні сторони
l

l

l

Інформаційні
бюлетені

l

l

Радіо

l

l

l

l

l

l

Слабкі сторони

велика досяжність, можуть бути безкоштовними
або ж мати низьку вартість
інформація може зберігатися та знаходитися у
спільному користуванні
добре працюють зі складними повідомленнями

u

досягає лідерів громадської думки; низька вартість
збереження повідомлення
протягом тривалого часу;
чутливе реагування

u

велика досяжність; конкретність
може бути низької вартості
чи безкоштовним (наприклад, громадське радіо)
інтерактивне (наприклад,
дзвінки у студію)
своєчасне й таке, що повторюється
можливість використовувати знаменитостей
можливість доступу до
творчої команди

u

a

u

u

u

u

u

u
u

u

домислюється грамотність
можливе звернення низького емоційного рівня
бар'єр вартості

трудомісткі; вимагають
людей, відданих справі
звертаються до вже навернених
грамотність може бути
певною проблемою
високі витрати; жодних
гарантій, що соціальна
реклама зіграє свою роль
дискомфорт штатного персоналу від інтерв'ю у прямому ефірі
відсутність зображення
відсутність контролю за
розміщенням (якщо це
безкоштовно)
може досягати лише конкретну групу (залежно від
станції)

Роберт Коен (Robert Coen) – американський фахівець у галузі математики та реклами («герой рекламної
інформації»). З 1948 року працював у агенції McCann-Erickson та займався аналізом розвитку ринку реклами у США. Його дані широко використовувалися бізнесом, державними установами та науковими закладами. У 2008 році у віці 87 років вийшов на пенсію з посади директора з прогнозування реклами.
b McCann-Erickson (МакКанн-Еріксон) – американська мережева рекламна агенція з офісами у 120 країнах світу. Є дочірньою компанією Interpublic Group of Companies, Inc. (один з 4-х найбільших рекламних
холдингів у світі; заснований на початку 1870-х років, штаб-квартира у Нью-Йорку; станом на 2011 рік –
42 тис. співробітників та виторг у розмірі $7,0 млрд.).
c Тобто станом на 2008 рік.
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Телебачення

l

грамотність не є проблемою

u

обмежена зона прийому
радіо

l

широка досяжність; може
бути безкоштовним (кабельне)
досяжність різних цільових груп
візуальний вплив

u

дуже дороге або обмежене
кабельними станціями
можливий високий рівень
складності
не скрізь присутнє, у порівнянні з радіо (наприклад, в
автомобілях тощо)

широка досяжність
може бути недорогою (наприклад, розміщення листівок)
часом причаровує аудиторію (наприклад, транзитну)
високе повторення повідомлення та тривалість
географічна
зосередженість
візуальні ефекти можуть
мати вагомий вплив

u

конфіденційний;персональний/приватний
інтерактивний; можна стежити за процесом
може спрямувати зусилля
на конкретні групи
недорогий, якщо попередньо виявляється реакція
аудиторії

u

досягає конкретної області
(наприклад, поштовий індекс)
інформація може зберігатися; можна стежити за
процесом
звернення до візуального
засвоєння
у випадку направлення читати будуть «поіменовані»
особи

u

своєчасність; безпосереднє
підкріплення

u

l

l

Зовнішня
реклама

l
l

l

l

l

l

Телефон

l

l

l

l

Пошта

l

l

l

l

Торгова
точка

l

410

u

u

u

u

u
u

u

u

u

u

може бути дорогою (наприклад, рекламні щити)
низька конкретність (наприклад, може не досягати
конкретних аудиторій)
виключно короткі, прості
повідомлення

вартість може бути високою (дорогою та трудомісткою,
через
штатний
персонал)
нав’язливий
відповідальність на особах,
що працюють на виклику
(у випадку гарячої лінії)

вартість може бути високою
може заблукати (наприклад, небажана пошта)
не потрапляє до груп з
низьким рівнем грамотності
може створювати негативні асоціації

відносно мала досяжність
втрачає ефективність з
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l

l

l

Програма

l
l

l
l

Комп’ютерний зв'язок

l

l
l
l

Б. Між особове представлення
Між особове
представлення

може бути інтерактивною
(наприклад, демонстрації)
інформація у необхідному
місці; ефективна націленість
хороша можливість для
партнерства

u

u

u

вимагає фахових авторів
досягає обрану та причаровану аудиторію
інтерактивна
висока ймовірність використання

u

велика досяжність, але обраної аудиторії
інтерактивний
більш дружній до молоді
можливість управляти отриманою інформацією (наприклад, CD-ROM)

u

u

u

u

u

u

Сильні сторони

l
l

l

l

l

l

інтерактивне
конкретна та причарована
аудиторія
інформація може бути
своєчасною
можна надавати роздаткові матеріали з метою запам’ятовування
можливість контролювати
зміст
кваліфікований представник може забезпечити високу мотивацію
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плином часу / необхідність
змінюватися
може відрізнятися низьким доходом
важко бути партнерами за
наявності спірних питань
залежить від інших в отриманні повідомлень
мала досяжність
часто непослідовне втілення (вичерпаний час,
впевненість наставника /
важливість питання тощо)
можлива низька сприйнятливість
обрані аудиторії; бар'єр
грамотності
висока вартість обладнання
вимагає вмінь та фахової
підготовки
CD-ROM не можна легко
оновлювати

Слабкі сторони

u

u

u
u

u

відносно мала досяжність;
залучає «навернених»
витратне щодо часу та ресурсів
погане запам’ятовування
персональна
упередженість/переконання представника
незручності для працюючих людей, батьків тощо.
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Неформальні
мережі

l
l

l

l

Лікарняні
події

Слабкі сторони

Сильні сторони

С. Події

l

l

l

l

інтерактивні, конкретні
зручні для культурно подібних,
малих
груп
(знайомі, надійні)
можуть стимулювати роботу на громадському рівні
тощо, або ж в інших сферах життя
надають доступ до інших
мереж

u

велика досяжність; причарована аудиторія
надійне джерело для багатьох
сучасна, конкретна та поглиблена інформація
подання з певної причини

u

u

u

u

u

u

u

u

На рівні громади

l

l
l

l

l

Конкретна
група

l

l

l

забезпечена соціальна підтримка
велика досяжність
інтерактивні та з веселощами
видимість результату; високий рівень інтересу
можливість для репортажів ЗМІ

u

причарована аудиторія;
пряма/конкретна
забезпечений
негайний
зворотний зв'язок
просто оцінювати; відносини вартості та вигоди

u

u

u

u

u

u

u

u

інформація може бути упередженою або ненадійною
зосередження уваги на досвіді може бути обмеженим
вимагають певної індивідуальності
можуть бути замкнутими,
винятковими
обмежені, однорідні групи

мала досяжність; аудиторія може бути не доступною
клієнт заклопотаний, наприклад, болем/страхами
важко продати ідею/повідомлення фахівцям з охорони здоров’я
традиційна медична модель/ зорієнтована на лікування
важко контролювати та
оцінювати
не можна створити конкретну групу/громаду
потребують
інтенсивної
праці та ресурсів
коротка тривалість життя

вузька спрямованість; досягає лише не багатьох
висока вартість з метою досягнути не багатьох осіб
потребує інтенсивної праці
(часу); низька видимість
не переливається до інших
спільнот
потребує особливі вимоги

Джерело: The Health Communication Unit @ Centre for Health Promotion, Department of Public
Health Sciences, University of Toronto. Дозвіл надається для навчальних видань. Уся книга Overview of Health Communication Campaigns є безкоштовно доступна на сайті www.thcu.ca.
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1. Вона схильна до сильного фокусування: вона може досягти максимального впливу на конкретному цільовому ринку.
2. Вона може бути приватною та конфіденційною, що є головною перевагою
для благодійних організацій і програм, які мають справу з венеричними
захворюваннями, жорстоким поводженням з дітьми та СНІД.
3. Купівля послуг прямої поштової розсилки не заборонена для урядових
установ, натомість іноді забороняється купівля радіомовлення, газет,
журналів, зовнішньої реклами та інших засобів масової інформації.
4. Вартість одного контакту та вартість відповіді часто може бути дуже низькою, що важливо у випадку звернення бідніших неприбуткових організації.
5. Результати досить часто чітко визначені, і це може допомогти зробити
краще підзвітними маркетингові програми неприбуткової організації.
Американська асоціація серця може не знати свого впливу на рівні холестерину, але вона може підрахувати, скільки осіб відповіли на конкретне
просування поштою кулінарної книги з рецептами страв з низьким вмістом холестерину, а також – яку ціну організація заплатила за кожен
запит.
6. Невеликі тести пропонованих стратегій дуже підходять для прямої поштової розсилки. Насправді, пряма поштова розсилка є ідеальним засобом для польового тестування. Низка маркетингових факторів у
порівнянні з базовими показниками може змінюватися протягом декількох розсилок і давати результат. У тестах інших засобів масової інформації часто буває важко пов’язати конкретне зростання продажів, скажімо,
з запуском реклами на радіо. З іншого боку, якщо більше замовлень на
кулінарну книгу надійшло від осіб, які отримали пошту з повідомленням
стосовно холестерину і мають середній рівень остраху щодо лікування,
ніж від тих осіб, що мають високий чи низький рівень остраху, тоді важко
не прийти до висновку, що повідомлення найкраще спрацьовує стосовно
осіб із середнім рівнем остраху.
7. Ефективність прямої поштової розсилки може бути оцінена безпосередньо під кутом зору поведінки (наприклад, замовлення, прохання та запити), у той час як засоби оцінки інших ЗМІ переважно вимагають
індикаторів ставлення й усвідомлення, які обтяжені проблемами виміру.
У розвинених країнах засіб, який дедалі частіше розглядається у комплексі просування – це Інтернет. Багато неприбуткових організацій вважають його потужним інструментом досягнення висококласних ринків, а
також молодих людей. Він також дедалі ширше проникає у країни, що розвиваються, зокрема за допомогою щедрих грантів та пожертв від організацій
приватного сектору, таких як Microsoft та Google.
Інтернет відкриває величезні можливості для інтерактивної «бесіди» з
тими, хто бажає впливати. Зростання популярності персоналізованих вебсайтів на зразок MyPlace та YouTube вказує на величезний потенціал у цій
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сфері. Вікіпедіяa описує MySpace як «соціальний мережевий веб-сайт, який
пропонує інтерактивні мережі користувачів – з друзями, персональними
профілями, блогами, групами, фотографіями, музикою та відео. MySpace
також має внутрішню пошукову систему та внутрішню електронну поштову
систему».10 YouTube дозволяє членам ділитися відео, які вони створюють.
Обидва ці нововведення – які привернули великий інтерес Google (що купив
YouTube) та Yahoo! – створюють великі можливості для індивідуального поведінкового втручання та комунікацій.
Мережева реклама також вважається потенційно дуже цінною. Її головна
перевага полягає в тому, що вона робить повідомлення доступними для глядачів, які навмисно заходять на сайт, на відміну від повідомлень, які впливають на людей ненавмисно, як у випадку переглядів журналу або
телевізора. Дійсно, Google та інші пошукові системи стягують оплату з рекламодавців, коли хто-небудь клацає на сайт рекламодавця. Веб-оголошення
мають чотири додаткові переваги, які є важливі для маркетологів неприбуткових організацій:
1. Можливо відстежувати продуктивність (хіти веб-сайту) кожну хвилину
(наприклад, якщо реклама змінена або ж стала доступною нова пропозицію).
2. Повідомлення можуть бути змінені практично щоразу, коли тільки маркетолог цього забажає. Неефективні повідомлення можуть бути швидко
замінені на кращі варіанти.
3. Повідомлення потенційно можуть бути зроблені відповідно до «сегменту
певної особи», якщо маркетолог може отримати будь-які вхідні підказки
щодо особи, яка відвідує веб-сайт. Це, звичайно, головний маркетинговий
підхід, який використовується інноваційними маркетологами комерційного сектору, на зразок Amazon.comb та Netflix.c Остання корпорація завжди надає відвідувачам пропозиції повернутися на свої сайти, засновані
на тому, що їх попередній пошук (або покупки) вказують стосовно інтересів.
4. Повідомлення можна недорого періодично повторювати за випадковим
графіком, щоб підтримувати кампанію свіжою та зменшувати втому цільового ринку.
a Вікіпе́дія (англ. Wikipedia) – відкрита багатомовна енциклопедія, якою опікується неприбуткова організація «Фонд Вікімедіа». Назва утворена від слів «вікі» (технології для створення сайтів) та «енциклопедія».
Засновниками є Ларрі Сенгер та Джиммі Вейлз. Офіційне відкриття відбулося 15 січня 2001 року. Станом
на середину 2012 року Вікіпедія містила майже 22 млн. статей, що написані добровольцями з усього світу.
Учасників Вікіпедії називають вікіпедистами. Вікіпедія є п'ятим за популярністю веб-сайтом у світі — його
щомісяця відвідують понад 400 млн. осіб. За обсягом відомостей і тематикою Вікіпедія вважається найповнішою енциклопедією, яка коли-небудь створювалася за всю історію людства. Однією з переваг Вікіпедії є можливість представлення інформації рідною мовою – сайт складається з 285 мовних розділів
(національних Вікіпедій). На матеріали Вікіпедії ніхто не може пред’являти авторські права.
b Amazon.com (Amazon.com, Inc., Амазонком) – американська компанія, найбільший у світі Інтернет-магазин, а також один з перших інтернет-сервісів, зорієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту. Штаб-квартира розташована у Сіетлі (штат Вашингтон). Виторг у 2011 році - $48,1 млрд., чисельність
персоналу у 2012 році – понад 69 тис. осіб.
c Netflix (Netflix Inc., Нетфлікс) – американська компанія, постачальник технологій для роботи з потоковими медіа. Заснована у 1997 р., штаб-квартира у Лос-Гатос (штат Каліфорнія). Виторг станом на 2011 рік
– $3,2 млрд., чисельність персоналу – 2,3 тис. осіб.
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Створення потужних веб-сайтів зараз можливе за умов наявності спеціалізованих веб-сайтів, таких як TechSoupa (www.techsoup.оrg) і N-Ten (Nonprofit Technology Transfer Network)b (www.nten.org), які розроблені з метою
допомоги неприбутковим організаціям.
Інший новий засіб, що представляє інтерес для маркетологів неприбуткових організацій – відеоігри.11 Так званий рух «серйозні ігри» був започаткований у 2002 році, коли Армія США створила гру, яка дала гравцям
відчуття того, до чого варто приєднатися (www.americasarmy.com). Понад 5
млн. гравців зареєструвалися, з метою вільного завантаження. Health Media
Labc, з фінансуванням від Національних інститутів охорони здоров’я, створила гру, яка називається Голодна Червона Планета (www.hung-ryredplanet.com), яка вчить дітей здоровому харчуванню, пропонуючи їм проект
меню для відвідування марсіан. Інші ігри, які були розроблені довкола соціальних питань, це:
s Продовольча Сила (www.food-force.com), від Світової продовольчої програми ООНd, стосовно забезпечення їжею нужденних верств населення,
ізольованих кризою.
s Tubula Digitae має 3-D гру з метою навчання дітей алгебри (www.tabuladigita.com).
s ImpactGamesf розробляє гру для випуску у 2007 році, яка називається Миротворець (www.impactgames.com), що імітує виклики миру між ізраїльтянами та палестинцями.
s Archimageg має гру, що називається Nanoswarm (www.archimageonline.
com), яка запобігає ожирінню та діабету 2 типу.

a

TechSoup (Тексуп) – американська неприбуткова організація. Місія – забезпечення технічної допомоги
(програмне забезпечення, послуги в Інтернеті) іншим неприбутковим організаціям. Заснована у 1987 році,
початково під назвою CompuMentor project. Діє у США та ще 39 країнах світу. Штаб-квартира у Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Станом на 2011 рік надходження - $30 млн., чисельність персоналу – 212 осіб.
b Nonprofit Technology Transfer Network (Неприбуткова мережа трансферу технологій, N-Ten) – міжнародна
неприбуткова організація. Місія – допомагати іншим неприбутковим організаціям у справі розвитку їх
інформаційних технологій та ресурсів. Заснована у 2000 році. Штаб-квартира у Портленді (штат Орегон).
Проводить щорічну конференцію Технології неприбуткових організацій у США (у 2011 році – понад 2000
учасників).
c Health Media Lab (Лабораторія засобів масової інформації Здоров’я) – американська неприбуткова організація. Місія – розробка інтерактивних засобів навчання з питань охорони здоров’я для осіб різного
віку. Отримує приватні пожертви, має гранти від установ системи Міністерства охорони здоров’я США.
Заснована у 1994 році, штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія).
d Світова продовольча програма ООН (World Food Program of United Nations) – найбільша у світі гуманітарна організація, що має своєю місією вирішення проблеми голоду у всьому світі. Заснована у 1961 році.
Штаб-квартира у Римі (Італія); має понад 80 національних відділень. Фінансування надходить від урядів,
корпорацій та приватних осіб. Допомогу щорічно отримують близько 90 млн. осіб, переважно діти.
e Tubula Digita – назва сайту американської компанії DimensionU Inc. Компанія займається розробкою та
просуванням відео ігор, що мають на меті допомогу в освоєнні навчальних програм початкової, середньої
та вищої школи.
f Impact Games (Вплив Ігор) – американська компанія, що розробляє переконливі інтерактивні ігри навколо реальних подій.
g Archimage (Archimage Inc., дослівно: «Верховний маг») – американська компанія, займається розробкою
комп’ютерних ігор, комп’ютерної графіки для архітекторів, дизайну тощо. Заснована у 1990 році. Штабквартира у Х’юстоні (штат Техас).
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Вибір конкретних медійних засобів
Наступним кроком є вибір конкретних засобів, у межах кожної медіа-категорії, що створюватимуть бажану реакцію найбільш рентабельним способом. Розглянемо категорії журналів, зорієнтованих на чоловіків, такі як
Playboya, GQb, Esquirec, Motorcycled та інші. Медіа-планувальник, зосереджений на Сполучених Штатах, може послатися на декілька томів від Standart Rate and Datae, які забезпечують інформацію щодо накладів та вартості
реклами різних розмірів, варіантів кольору, місця розташування та кількості вставок. Медіа-планувальник потім може використовувати Simmons
Choices 3f, тобто набір даних стосовно ЗМІ та ринків, які забезпечують цінну
інформацію щодо демографічних та психографічних характеристик читачів,
слухачів, глядачів головних засобів ЗМІ.12
Далі медіа-планувальник оцінює різні орієнтовані на чоловіків журнали
з огляду на якісні характеристики, як, наприклад, достовірність, престиж,
наявність географічних чи інших дочірніх видань, якість відтворення, редакційна політика, термін затягування та психологічний вплив. Медіа-планувальник приймає завершальне рішення про конкретні засоби, які
забезпечать за гроші кращу досяжність, повторюваність та вплив.
Звичайно, вибір засобів масової інформації частково залежить від характеру повідомлення. Наприклад, коли Партнерство заради вільної від наркотиків Америкиg створює повідомлення стосовно боротьби з наркотиками за
a Playboy (дослівно: гульвіса) – американський щомісячний журнал для чоловіків, що друкує фото оголених
жінок, а також надає інтерв’ю громадських та політичних діячів, художні твори тощо. Поширюється у
США та багатьох інших країнах світу (є багато іншомовних версій журналу); є одним з найвідоміших світових брендів. Започаткований у 1953 році, пік популярності пройшов у 1970-х роках, коли наклад одного
номеру досягав близько 7,2 млн. примірників. Станом на 2011 рік сукупний наклад номеру – 1,52 млн.
примірників. Видавець – Playboy Enterprises Inc. Штаб-квартира розташована у Беверзі-Хіллз (штат Каліфорнія).
b GQ (Gentlemen's Quarterly, дослівно: Чоловічий щоквартальник) – щомісячний журнал. Видання про
моду і стиль: бізнес, спорт, історії успіху, мода, здоров'я, подорожі, жінки, еротика, автомобілі та технічні
новинки. Заснований у 1957 році, початково як додаток до журналу Esquire; друкується у США та 11 інших
країнах світу. Сукупний наклад номеру станом на 2011 рік – 939 тис. примірників.
c Esquire (дослівно: зброєносець, пан) – щомісячний чоловічий журнал. Основні теми: бізнес, їжа, автомобілі, культура, стиль, мистецтво, політика, технології. Заснований у 1932 році. Видавець: Hearst Corporation. Національні версії виходять близько у 20 країнах світу. З 2011 року розпочався випуск Esquire
Україна (російською мовою).
d Motorcycle (Мотоцикл) – загальна назва групи журналів категорії «Американський мотоцикл». Найбільш
популярним є журнал «Motorcyclist» («Мотоцикліст»). Редакція журналу знаходиться у Лос-Анжелесі (штат
Каліфорнія), наклад номеру станом на 2011 рік – близько 206 тис. примірників.
e Standart Rate and Data (Стандартний тариф та відомості, SRDS) – постійно діюча система аналізу даних
щодо рекламних носіїв у США (охоплює понад 100 тис. носіїв). Здійснюється компанією Standart Rate and
Data Service, Inc. (знаходиться у Дес-Плейнс, штат Іллінойс, є частиною глобальної мережі маркетингових
досліджень The Kantar Group).
f Simmons Choices 3 (Сіммонс Вибори 3; сучасна назва: Simmons Study of Media and Markets, Simmons
OneView) – база даних Національного дослідження споживачів, що містить демографічні (вік, стать, дохід
тощо), психографічні (поведінка, ставлення тощо) характеристики споживачів, а також навички щодо купівлі та ставлення до ЗМІ. Дослідження протягом понад 50 років здійснюється компанією Simmons Marketing Bureau, Inc. (відомою також як Simmons Market Research, або ж просто Simmons). Головна
штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк).
g Партнерство заради вільної від наркотиків Америки (Partnership for a Drug-Free America) – американська
неприбуткова організація. Місія – профілактика наркоманії. Створена у 1985 році, штаб-квартира у НьюЙорку (штат Нью-Йорк). Чисельність персоналу – 30 осіб. Успішно залучає приватні пожертви та гранти.
Протягом останніх 10 років отримала пожертви рекламного часу та рекламних місць загальною вартістю
$2 млрд.
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участю Енді Макдональдаa (одного з кращих скейтбордистів світу) для телевізійної реклами, спрямованої на дітей, воно намагатиметься розмістити
його у програмах, які дивляться ті, кого психологи називають “мисливцями
за гострими відчуттями” – сегмент, особливо схильний експериментувати з
наркотиками (а також вживати).
Рішення щодо медійного таймінгу
Третій крок у процесі вибору засобу масової інформації – таймінг (вибір
часу). Цей крок поділяється на макро та мікро проблеми. Макро проблема –
це питання циклічності та сезонності у виборі часу. Для більшості товарів
і послуг розмір та інтерес аудиторії варіюється у залежності від пори року.
Існує не так багато інтересу щодо сенатора X, поки не настає час переобрання, або ж немає великого інтересу до справ університету протягом літа.
Більшість маркетологів не застосовують рекламу у часи малого інтересу;
вони витрачають основну частину своїх рекламних бюджетів або так само
планують застосовування соціальної реклами тоді, коли природний інтерес
до певного продукту чи послуги починає зростати або ж досягає максимуму.
Як і раніше, реклама поза сезоном або поза циклом рідко застосовується на
практиці. Тут доречна концепція шпари. Маркетолог прагне досягти членів
цільової аудиторії у момент, коли вони найбільш зацікавлені та сприйнятливі щодо призначених повідомлень.
Інший виклик – короткотерміновий таймінг реклами. Яким чином
реклама повинна бути розміщена протягом короткого періоду, скажімо, протягом одного тижня? Розглянемо три можливі моделі. Перша називається
вибух реклами та полягає у зосередженні усіх впливів у дуже короткий період часу, скажімо, усе в один день. Мабуть, це приверне максимальну увагу
та інтерес, тож якщо відгук хороший, тоді ефект буде тривати певний час.
Наступна модель – безперервна реклама, в якій впливи відбуваються рівномірно протягом усього періоду. Це може бути найбільш ефективним у випадку, коли аудиторія купує або використовує продукт часто, тому потребує
постійного нагадування. Третя модель – періодична реклама, за якої періодичні малі вибухи реклами з’являються без реклами у проміжках. Ця модель дає можливість привернути дещо більше уваги, ніж безперервна
реклама, усе ж таки вона має деякі переваги щодо нагадування порівняно з
безперервною рекламою.
Рішення щодо вибору часу мають брати до уваги три фактори. Плинність
аудиторії – це швидкість, з якою цільова аудиторія змінюється між двома
періодами. Чим більша плинність, тим більше має бути безперервної реклами. Повторюваність поведінки – це скільки разів цільова аудиторія виконує певну дію, на яку намагаються вплинути (наприклад, паління, не
використання пасів безпеки). Чим частіша поведінка, тим більше потрібно
a

Енді Макдональд (Andy MacDonald) – американський спортсмен (народився у 1973 році), у 1996-2010
роках – багаторазовий переможець та призер національних змагань зі скейтбордингу (екстремальний вид
спорту, що полягає у катанні та виконанні різноманітних трюків на скейтборді – дошці з роликами). Чинний у громадському житті; у 1999 році виступив з антинаркотичною промовою у Білому Домі.
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безперервної реклами. Швидкість забування – це швидкість, з якою певне
повідомлення буде забуте або ж згаснуть певні зміни у поведінці. Знову ж
таки, чим швидше забувається, тим більше повинно бути безперервної реклами.

ОЦІНКА РЕКЛАМИ
Останнім кроком в ефективному використанні реклами є оцінка реклами, до та після її виконання. Найбільш важливими компонентами є повторне тестування, тестування ЗМІ і тестування рівня витрат.
Повторне тестування може відбутися як перед розміщенням реклами
в актуальному ЗМІ (попереднє тестування), так і після того, як воно було надруковане, передане в ефірі або ж викладене на веб-сайті (пост тестування).
Метою попереднього тестування повідомлення є вдосконалення рекламного тексту у повному обсязі до його випуску. Є декілька методів попереднього тестування повідомлення:
1. Тестування на розуміння. Вирішальною передумовою для будь-якої
реклами є її зрозумілість. Це може бути основною проблемою у випадку
роботи з низько освіченою або ж навіть неписьменною аудиторією. Коли
слова використовуються у друкованій рекламі, представник маркетингового персоналу може застосувати одну чи декілька формул читабельності,
з метою завбачити розуміння. Ці формули вимірюють довжину речення
та кількість багатоскладових слів. Популярним виміром зрозумілості називають метод SMOGa, що був використаний Управлінням комунікацій з
питань раку Національного інституту онкології з метою перевірити матеріали системи охорони здоров’я для громадськості та хворих.
2. Формальні опитувальники. У даному випадку панелі із представників
цільових аудиторій чи експертів з реклами пропонується набір альтернативних рекламних оголошень та анкети для заповнення з метою визначення рейтингу оголошень (це можна робити за допомогою пошти або
Інтернету). Іноді піднімаються певні питання, на кшталт: «Які з цих повідомлень, на Ваш погляд, впливають на Вас найбільше?» Або ж можуть
використовуватися більш складні форми, що складаються з декількох
шкал. Тоді людина оцінює силу уваги до рекламного оголошення, силу
читання (наприклад, забезпечує увагу аудиторії всіма способами), пізнавальну силу, емоційну силу, а також силу поведінки, привласнюючи
певну кількість балів (з нуля до максимуму) у кожному конкретному випадку. В основі теорії лежить те, що ефективне оголошення повинне отримувати високий бал за усі вказані властивості, оскільки у кінцевому
підсумку це стимулює дії. Занадто часто оголошення оцінюються лише
a SMOG (Simple Measure of Gobbledygook, дослівно: просте мірило абракадабри) – метод оцінки зрозумілості тексту, який запропонував Гаррі Маклафлін у 1969 році. Формула SMOG = 3 + корінь квадратний з
підрахованих багатоскладових слів, де підраховані багатоскладові слова = кількість слів з більше ніж двома
складами у зразку з 30 речень. Цей метод часто пропонують застосовувати для оцінки текстів у системі
охорони здоров’я.
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щодо їх здатності привертати увагу або ж створювати розуміння. На
жаль, також вірно, що прямі методи рейтингування є суб’єктивні й менш
надійні, ніж складніші докази фактичного впливу оголошення на членів
цільової аудиторії. Прямі шкали рейтингування насамперед допомагають
відсівати погані оголошення, замість розпізнання чудових оголошень.
3. Портфель тестів на запам’ятовування. Тут респондентам видають
портфель оголошень – друкованих, електронних, відео чи аудіо. Після
показування респондентів просять згадати рекламу, яку вони бачили, а
також її описати (без сторонньої допомоги чи допомоги інтерв’юера), наскільки вони можуть це зробити по кожному оголошенню. В результаті
позначаються здатності оголошень, які виділилися, а також передбачувані здатності повідомлень, як їх розуміють.
4. Фізіологічні тести. Деякі дослідники оцінюють потенційних ефект оголошення шляхом вимірювання фізіологічних реакцій (серцебиття,
кров’яний тиск, розширення зіниць, виділення поту), застосовуючи таке
обладнання як гальванометри, тахістоскопи, вимірювальне обладнання
для зіниць. Таке фізіологічне тестування у кращому випадку є мірилом
залучення уваги та виявляє силу певного оголошення, проте не стосується
конкретного знання чи емоцій, які може створювати оголошення.
5. Інтерв’ю фокус-групи. Оскільки реклама часто розглядається групами
осіб, остільки попереднє тестування у групах часто вказує на те, яким
чином повідомлення сприймається та може бути передане. Як зазначено
у Розділі 5, методика фокус-груп також має свої переваги: а) синергія в
рамках групи може генерувати більше реакцій, ніж спілкування віч-навіч; б) група є більш ефективною за умови, що збирається інформація одночасно від 6-12 осіб; в) отримати дані можна відносно швидко, особливо
у випадку проведення фокус-груп за допомогою Інтернету або ж по телефону.13
Є три популярні методи пост тестування оголошення, метою яких є оцінити бажаний ефект після передавання або виявити можливі недоліки:
1. Тести на запам’ятовування. Це включає знаходження осіб, які є регулярними користувачами засобу масової інформації, а також опитування
з проханням пригадати досліджуваних рекламодавців та товари, що містяться у питаннях, у програмах чи на сайтах в Інтернеті. Їх просять згадати чи відтворити усе, що пам’ятають. Адміністратор може допомагати
чи не допомагати у процесі пригадування. Шкала запам’ятовування складається на основі цих відповідей і використовується для визначення сили
оголошень, що були занотовані та згадані.
2. Тести на впізнавання. Тести на впізнавання передбачають відбір пробної
аудиторії даного засобу (наприклад, журналу), і прохання вказати, що
ці люди раніше бачили або читали. В одній із таких методик рейтингування журналів, а саме Starch Readership Servicesa (www.roper.com/products/starch), запропоновано три різні категорії читачів:
a

Starch Readership Services – дослівно: Послуги манірних читачів.
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3 Прийняли до відома. Відсоток читачів журналу, які твердять, що
вони раніше бачили оголошення у окремому журналі.

3 Бачили / асоційовані. Відсоток читачів, які говорять, що вони бачили
або читали певну частину оголошення, що ясно вказує на назву товару
(або послуги) рекламодавця.
3 Читають більшість. Відсоток читачів, які не тільки дивляться на
оголошення, але й кажуть, що вони прочитали більше половини загального письмового матеріалу оголошення.
3. Пряма відповідь. Попередні методи вимірювали пізнавальні результати реклами. Проте сприятливі пізнавальні результати можуть не перетворюватися у поведінкові результати. Однак поведінкові реакції
можуть бути запитані повідомленням, і результати виміряні безпосередньо. Ефективність альтернативних повідомлень або засобів масової інформації стосовно впливу на поведінку можна простежити наступним чином:
3 Розміщення у рекламі відривних купонів для зворотного поштового
відправлення (з номером коду або поштової абонентської скриньки),
що змінюються залежно від повідомлення та середовища.
3 У рекламі просити членів цільової аудиторії на замовлення щось казати, відправляти або приносити з метою отримання спеціального
ставлення (наприклад, ціни зі знижкою чи безкоштовного паркування).
3 Встановити номер 800a та просити людей телефонувати для додаткової
інформації (у зв’язку з чим маркетолог може запитувати, де саме вони
бачили або чули рекламу, що вони запам’ятали тощо).
3 Розміщувати повідомлення у шаховому порядку, аби цього тижня поведінка визначалася повідомленням А, натомість на наступному тижні
повідомленням В. Це також є ефективним методом для оцінки альтернативних рівнів витрат.
3 На веб-сайті запроваджується відстеження частоти відвідувань до та
після оголошення, а також у належних випадках відстежується переміщення відвідувачів за сайтом. Відстеження в Інтернеті можна також
використовувати з метою дізнатися щодо походження відвідувачів
(тобто, з якого іншого веб-сайту – наприклад, за допомогою вашого банеру – вони прийшли?).
Одним з найскладніших та старанних зусиль з дослідження ефективності
реклами неприбуткової організації було вивчення у 1990 році кампанії з профілактики раку товстої кишки, проведеної Американським онкологічним
товариством. Це описано в Ілюстрації 13-2.

a Номер 800 (800, 0800, 1-800 тощо) – у США та у багатьох інших країнах спеціальний телефонний номер,
безкоштовний для тих осіб, які телефонують. Усі дзвінки оплачує власник такого номеру.
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Ілюстрація 13-2. Оцінка впливу кампанії реклами суспільних послуг
Один з найважчих викликів для
маркетингу неприбуткової організації
є оцінка ефективності конкретної маркетингової діяльності. Зазвичай занадто багато речей відбувається в
умовах конкуренції, ускладнюючи реальне зовнішнє середовище, аби мати
можливість без спеціальних зусиль
«побачити» зроблене. Це є особливо
проблематично для реклами, оскільки
бажані наслідки часто неможливо
спостерігати безпосередньо, адже вони
є когнітивні та особисті. Однак, без вимірювання ефективності маркетологи
неприбуткової організації не знають,
яким чином витрачати їх обмежені
ресурси.
З метою вирішення багатьох подібних проблем Фонд досліджень рекламиа та Комітет дослідження реклами
Рекламної ради у 1989 та 1990 роках
провели унікальні дослідження: 1) вимірювання впливів соціальної реклами
(PSA)
на
свідомість,
переконання та дії цільової аудиторії;
2) вимірювання впливів ЗМІ з плином
часу, у середньостроковому та довгостроковому плані; 3) створення дослідницької моделі для допомоги в оцінці
майбутніх кампаній соціальної реклами.
Акцент було зроблено на кампанію
соціальної реклами Раннє виявлення

раку товстої кишки, що була розроблена Американським онкологічним
товариством під назвою «Не впізнавай
занадто пізно у житті», та яку розвивала і розміщувала компанія Calet,
Hirsch & Spector, Inc.b
Кампанія була запущена на чотирьох тестових ринках США, що використовувалися для маркетингових
досліджень приватного сектору компанією Information Resources, Inc.
(IRI)c Кампанія була спрямована на
людей віком від 40 до 69 років, особливо чоловіків. Методика досліджень
IRI під назвою Behavior Scand поділяла
домогосподарства у кожному з чотирьох ринків на дві клітини, та спрямовувала рекламу середнього рівня в
одну клітину, а вище середнього рівня
– до іншої клітини. Методика IRI дозволила здійснювати моніторинг фактичного впливу реклами (наприклад,
з’ясовувати, яким був її набір) у 40%
домогосподарств. Кампанія складалася з того ж самого 30-секундного повідомлення соціальної реклами, що
передавалося з 31 липня 1989 до 23
липня 1990 року, причому графіку був
асиметричний, з метою досягнення дорослих людей віком від 40 до 69 років,
переважно чоловіків.
Середній рівень склав еквівалент
$21,3 млн. вартості часу ЗМІ, та 53 ва-

a Фонд досліджень реклами (Advertising Research Foundation, ARF) – американська неприбуткова організація. Місія – покращення практики реклами, маркетингу та досліджень ЗМІ. Заснований у 1936 році.
Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Понад 400 членів з числа юридичних осіб: компанії-рекламодавці, рекламні агенції, дослідницькі фірми, медійні компанії, освітні установи та міжнародні організації. Фонд на регулярній основі проводить профільні дослідження, видає журнал Advertising Research
(JAR), організовує конференції та проводить навчання.
b Calet, Hirsch & Spector, Inc. – американська рекламна компанія. Станом на 2012 рік не чинна.
cInformation Resources, Inc. (IRI) (Корпорація Інформаційні ресурси; сучасна назва: Symphony IRI Group,
Inc.) – американська компанія, що спеціалізується на дослідженнях ринку споживчих товарів; надає клієнтам портрети споживачів та детальні аналізи ринків. Заснована у 1979 році, штаб-квартира у Чикаго
(штат Іллінойс). Компанія працює у 58 країнах світу; чисельність персоналу станом на 2012 рік – близько
2500 осіб.
d Behavior Scan – дослівно: «Сканування поведінки». Методика застосовується IRI з 1980 року.
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лових рейтингових очокa; натомість
рівень вище середнього склав еквівалент $53,3 млн. вартості часу ЗМІ, 143
валових рейтингових очок. Дослідження впливу кампанії було проведено за вибіркою домогосподарств, які
мали зв’язок з кожним ринком у трьох
випадках: перед кампанією, через 6
місяців після початку, та через 12 місяців. Основні результати дослідження були наступні:
Витрати вище середнього не були
економічно ефективними. Мало місце
відносно обмежене збільшення ефекту
від рекламних зусиль, які були більшими у 2,6 рази.
Соціальна реклама може здійснювати істотний та постійний вплив на
свідомість. Доведені/пов’язані рівні
усвідомлення необхідності запобігати
раку товстої кишки постійно збільшувалися протягом кампанії, від 11%
перед її початком, до 29% через 6 місяців та 40% через 12 місяців відповідно.
Цільове розміщення у ЗМІ може
значно посилювати ефективність. Підвищення обізнаності перш за все чоловіків (а не жінок) відображало
заплановане розміщення оголошень у
спортивних новинах, у прайм-тайм та
у ранкових новинах.
Соціальна реклама може посилити
чинні переконання. Менше зростання
було занотоване щодо уявлень про виліковність раку товстої кишки, а
також про доцільність щорічної перевірки у віці понад 40 років. Обидва пе-

реконання вже були відносно високими до початку кампанії.
Потрібно здійснювати моніторинг
фактичного впливу. Знайдено, що
найвищий рівень стурбованості стосовно раку товстої кишки виявляють
ті домогосподарства, які протягом
року зазнали впливу від 31 оголошення та більше.
Зношування реклами може спостерігатися на прикладах переходу від
намірів до дії. Пікові рівні намірів відбуваються між 16 та 30 показами.
Після проходження цього моменту
з’являється зменшення віддачі від
оголошень, хоча це може бути
пов’язане з тією обставиною, що був
виконаний лише один варіант реклами.
Необхідними є терпіння та послідовність. Це зайняло цілий рік, аби отримати істотний вплив на оголошену
поведінку; так, перед початком кампанії та через 6 місяців 7% вибірки
згадували, що вони говорили про рак
товстої кишки з лікарями під час їх останнього відвідування. Тим не менше,
цей показник зріс до 10% через 12 місяців. Показник для чоловіків зріс до
15% через 12 місяців, тобто більш ніж
у два рази порівняно із стартовим показником. Це можна перекласти
таким чином, що за результатами цієї
кампанії додатково 2,7 млн. чоловіків
віком понад 40 років консультувалися
з лікарями стосовно раку товстої
кишки.

Джерело: Advertising Council, A Strategic Research Approach to Measuring Advertising Effectiveness, n.d. Відтворено з дозволу.

a

Валові рейтингові очки (Gross Rating Points, GRP) – термін, що використовується фахівцями в галузі
реклами з метою вимірювати розмір аудиторії, досягнутий конкретним засобом ЗМІ. Наприклад, телевізійна реклама, яка виходила в ефір 5 разів та кожного разу в ефірі досягала 50% цільової аудиторії, матиме
GRP = 250 (5 х 50).
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
Ми мали можливість переконатися на власному досвіді, що інструментом
маркетингу, стосовно якого маркетологи неприбуткової організації виявляють найбільшу амбівалентність,a є застосування персонального впливу. Ця
мовчазна постава, здається, випливає з двох підходів. По-перше, як зазначено у Розділі 2, маркетологи зазвичай впевнені, що усе ними рекомендоване
є бажаним, тож усе, що потрібно зробити — це лише звернути увагу цільового ринку й бути радісно сприйнятими вдячною публікою. По-друге, вони
часто впевнені у тому, що сплановані стратегії персонального впливу є синонімом маніпуляцій і відображають «жорсткий продаж», що є зло у маркетингу приватного сектору. Вони з задоволенням використовують
маркетингові методи з метою збору коштів та просування заходів або продукту у подарункових магазинах, на веб-сайтах чи у каталогах до тих пір,
поки це користується попитом! Однак, коли працівникам неприбуткових організацій пропонується особисто переконувати людей вчитися у коледжі чи
вступити до політичної партії, відвідувати бібліотеку або церкву, тоді не рідкісним є опір використанню планованого, рішучого підходу.
Певним суттєвим виключенням є маркетинг, пов’язаний з політичними
кандидатами. Персональне переконування часто є достатньо агресивним та
відображає неприємну сторону маркетингу. Головною проблемою є те, що
кампанія часто дотримується продажу мислення. Найкращі кампанії за допомогою уважного опитування намагаються дізнатися, що може становити
інтерес для потенційних виборців (та переконувати їх). Але частіше, особливо якщо кампанія не може дозволити собі опитування або ж коли крісло
вважається «забезпеченим», тоді стратегії персонального впливу зазвичай
говорять публіці те, що вона має почути — на думку кампанії. Найбільш волаючими є спроби ганьбити конкуренцію; цей виверт, на жаль, вважається
особливо ефективним.14
У позитивному відношенні існує сфера, де правильний характер спрямування цільової аудиторії може бути дуже цінним для менеджерів неприбуткової організації. Найуспішніші комерційні організації з надання послуг
давно визнали, що кожного разу, коли член організації взаємодіє з членами
ключової аудиторії, існує можливість сприяння або послаблення прогресу
у напрямку досягнення маркетингових цілей організації. Правильний вид
спонукальних комунікацій може бути дуже корисним. Як часто наше
схвальне ставлення до лікарні або музею тьмяніли через недбалість чи грубість охорони або ж касира? Що маркетологи неприбуткової організації повинні збагнути, так це те, що майже кожен у їхній організації у той чи інший
момент знаходиться у ролі граничної особи. Їхній стиль персональної комунікації впливатиме на успіх організації. Менеджери можуть підвищити свою
a

Амбівалйнтність (від лат. ambo — обидва і лат. valere — володіти, діяти) — психічний стан роздвоєності.
В психіатрії, психології, та психоаналізі розглядається як наявність та взаємодія одночасно двох антагоністичних (протилежних) почуттів, думок або бажань (наприклад любов та ненависть). Поняття запровадив у науковий обіг в 1910-1914 роках швейцарський психіатр Ойген Блойлер (1857-1939).
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ефективність, якщо привабливе вміння переконувати свідомо передається
працівникам, які безпосередньо обслуговують клієнтів.
Ми будемо використовувати термін персональний маркетинг для позначення намагань штатного персоналу організації або волонтерів використовувати особистий вплив з метою впливати на поведінку цільової
аудиторії. Персональний маркетинг може бути дуже ефективним інструментом для певних видів діяльності, таких як лобіюванняa, збір коштів,
набір волонтерів. Це може зіграти роль у ключових моментах на стадії змін.
Найсильніша роль може бути на стадії Розмірковування, де персональні маркетингові вміння можуть аргументувати правильну поведінку, вказувати на
переваги та способи мінімізації витрат. Контакт з людьми може допомогти
цільовій аудиторії пройти через стадію Підготовки та дії шляхом їх супроводу, поки вони виконують бажані дії, а також, якщо вони наближені до стадії Підтримки, тоді це може зіграти важливу роль у наданні членові цільової
аудиторії вербального та емоційного «поплескування по спині». Це тому, що
персональний маркетинг має три відмінні якості у порівнянні з рекламою:
1. Регульована взаємодія. Персональний маркетинг охоплює життєві, безпосередні та інтерактивні взаємовідносини між двома чи більше людьми.
Кожна сторона здатна спостерігати за потребами та характеристиками
інших у найкоротші терміни і здійснювати негайне коригування.
2. Оцінка в режимі реального часу. Фахівці з переконування можуть отримати важливі ключі щодо того, яким чином відповідає цільова аудиторія,
а також можуть безпосередньо встановити зворотній зв’язок з метою за
необхідності змінити тактику.
3. Послідовність можна побудувати. Фахівці з переконування можуть визначити момент, де саме та яким чином послідовні можливості впливу є
необхідними та/або доречними.
Ці відмінні якості закладаються у вартість. Персональний маркетинг є
найдорожчим інструментом зв’язку організації з цільовою аудиторією.
Задля максимальної ефективності повинні проводитися ретельні тренінги
та відбуватися постійне поповнення людьми, які мають потужні контакти з
членами цільової аудиторії, включаючи багато тих осіб, хто не вважав себе
ключовою ланкою між цільовою аудиторією та організацією.
Встановлення завдань персонального впливу
Персональні комунікації є частиною маркетинг-міксу, і як такі мають
змогу досягати певних маркетингових цілей краще, аніж інші інструменти
маркетинг-міксу. Персональні контакти можуть виконувати п’ять завдань
для своєї організації:
a Лобіювання, лобі́зм (англ. lobbyism) — скоординована практика обстоювання інтересів та/або чинення
тиску на законодавців і чиновників неурядовими організаціями, фінансово-промисловими групами чи
етнічними спільнотами на користь того або іншого рішення. Лобізм також передбачає діяльність зацікавлених осіб, яка сприяє ухваленню органами влади тих або інших рішень, з використанням формальних та
неформальних відносин в органах влади. Передусім йдеться про захист інтересів не певної окремої компанії, а цілої галузі.
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1. Пошук. Персональні агенти можуть знайти та розвивати нові цільові аудиторії.
2. Комунікація. Персональні агенти можуть передавати корисну інформацію стосовно організації.
3. Переконання. Персональні агенти можуть бути ефективними у мистецтві «вміння продавати» – зближенні, представленні, відповіді на заперечення, стимулюванні до дії.
4. Обслуговування. Персональні агенти можуть надавати різні послуги цільовій аудиторії – консультування з їхніх проблем, подання технічної
допомоги, скорочення часу обслуговування.
5. Збір інформації. Персональні агенти можуть постачати організації корисні ринкові дослідження та дані розвідки.
Організація повинна прийняти рішення щодо відносної важливості різних завдань та відповідно готувати персональних агентів. Наприклад, рекрутери у коледжах більшу частину свого часу проводять у пошуках,
комунікації та переконанні. Лобісти ж, на відміну, схильні наголошувати
на комунікаціях, обслуговуванні та зборі інформації. Кожна організація зазвичай домагається від своїх агентів ставити конкретні цілі для кожної їх діяльності, аби можна було виміряти виконання стосовно цілей.
Вибір персональних комунікаторів
Більшість неприбуткових організацій мають щонайменше декілька осіб,
головним обов’язком яких є вплив на цільову аудиторію згідно засади «від
людини до людини». До них відносяться фандрайзери, лобісти, телевізійні
продавці та продавці у сувенірних крамницях. Відбір людей для цих ролей
не буде такою проблемою, якщо відомі характерні риси ідеального персонального комунікатора. Якщо ідеальні персональні комунікатори мають
бути товариськими, наполегливими та енергійними, тоді не дуже важко виявити ці якості у претендентів. Проте огляд найуспішніших персональних комунікаторів у будь-якій організації виявляє досить значну кількість осіб,
зосереджених на самих себе, поблажливих та далеко не енергійних. Успішна
група буде також включати чоловіків та жінок, які є високі та низькі, з виразною вимовою та не дуже, добре доглянуті та неохайні.
Усе ж таки, не слабшає пошук магічної комбінації рис, які утворюють чудодійну здатність переконання. Кількість переліків, які були описані, є незліченна. Більшість з них викладають одні й ті ж якості. МакМаррі писав:
Це моє переконання, що володар ефективного персонального продажу є
природженим «залицяльником», особою, яка має непереборну потребу перемагати та утримувати прихильність інших. … Однак,
його залицяння базуються не на щирому бажанні любові, оскільки, на
мою думку, у глибині душі він впевнений, що ніхто і ніколи його не покохає. Тому його залицяння головним чином експлуататорські… його відносини, як правило, є швидкоплинними, поверховими та ефемерними.15
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МакМаррі далі перераховує п’ять додаткових рис, які притаманні першокласному персональному комунікаторові: високий рівень енергії; буйна
впевненість у собі; хронічна жага до винагород; усталена звичка сумлінно
працювати; а також склад розуму, який розглядає кожне заперечення, опір
чи перешкоду в якості виклику.16
Майер та Грінберг запропонували один із найкоротших списків рис, які
демонструють найкращі персональні комунікатори.17 Сім років польових
робіт дозволили їм зробити висновок, що ефективні персональні комунікатори повинні володіти щонайменше двома основними якостями: 1) співпереживанням, здатністю відчувати те, що відчуває цільова аудиторія, та 2)
управляти власним «я», сильною особистою потребою здійснити продаж.
Використовуючи ці дві риси, вони у трьох різних галузях мали можливість
зробити досить добрі прогнози подальшої діяльності претендентів на роль
продавців.
Однак, будь-яка робота, що пов’язана із умінням переконувати, характеризується унікальним набором обов’язків та викликів. Варто лише подумати
стосовно рекрутингу до коледжу, про корпоративний збір коштів чи лобіювання членів Конгресу, щоб усвідомити різноманітні освітні, інтелектуальні
та особисті необхідні умови, які слід відшукати у відповідних агентів з продажу. Яким чином організація може визначити риси, якими «в ідеалі» повинні володіти майбутні персональні комунікатори? Особливі обов’язки
роботи передбачають деякі риси, яких шукають у претендентах. Чи робота
більше потребує вміння виконувати розпорядження, чи найсуттєвішим є
вміння «впливати»? Чи вона передбачає велику кількість канцелярської роботи? Велику кількість подорожей? Чи буде персональний комунікатор протистояти великій кількості відмов? Чи необхідна креативність? Буде
персональний комунікатор під пильним наглядом, чи від нього очікується
багато ініціативи? На додаток, риси найбільш успішних у компанії агентів
з продажу можуть радити пошук додаткових якостей. Деякі організації постійно порівнюють найкращих та найгірших агентів з продажу, аби побачити, які риси відрізняють ці дві групи.
Однією з рис, яка довела особливу цінність для налаштування соціального
маркетингу, є співпереживання з цільовою аудиторією. У соціальному маркетингу людина завжди має справу з украй делікатними питаннями. Знаходження персональних комунікаторів (або ж агентів змін, як їх іноді
називають) серед населення з метою здійснення впливу є, як правило, дуже
ефективним. Більшість з них знає проблеми цільової аудиторії, властиву
мову та метафори для обговорення проблем та їх можливих рішень, а також
знає мотивації, які потрібно застосувати з метою отримання бажаної зміни
поведінки. Наприклад, у Ефіопії (як це описано в Ілюстрації 13-3) Міністерство охорони здоров’я переконалося, що колишні повії краще відповідали
іншим повіям на складні інтимні питання та надавали інформацію стосовно
СНІД, аніж це робили традиційні соціальні працівники.

426

Частина ІІІ
Розділ 13

Розробка маркетинг міксу
Менеджмент комунікацій: реклама та персональне переконування

Ілюстрація 13-3. Використання співпереживання (якщо не ортодоксально) продавцями у Ефіопії
Під дахом з бляхи, у халупі як класній кімнаті, де зазвичай учні початкової школи намагаються вивчають
математику, на семінарі стосовно СНІД
ошатна повія викладала медсестрі свої
проблеми.
«У мене немає дитини, і я хочу
одну», сказала вона, «але якщо я буду
користуватися презервативом, я ж не
завагітнію».
Медсестра Етаферау Кебеде відповіла, що жінка може вирішити свою
проблему, якщо матиме лише одного
секс-партнера. «Тоді Ви матимете безпечний секс і Вам не потрібен буде презерватив», сказала вона.
Заняття у класі під час шкільних
канікул було частиною небуденної програми в урядових зусиллях зібрати якнайбільше точної інформації щодо
поширення СНІД в Ефіопії, а також попередити повій стосовно небезпек,
якщо вони себе не захищають.
Опитування медсестрою 10 повій, що
сиділи за учнівськими партами, було
прелюдією до головного у програмі.
Міністерство охорони здоров’я найняло колишніх повій на роботу та навчило їх мистецтву ставити делікатні
запитання з надією на те, що вони будуть успішними там, де соціальні працівники
зазнали
невдачі:
у
переконуванні повій говорити відверто.
В якості конфіденційних інтерв’юерів
колишні повії більш переконливі у популяризації достоїнств презервативів,
кажуть епідеміологи. По завершенні інтерв’ю повій просять здати кров на тестування та видають презервативи.
Як в інших африканських країнах,
у Ефіопії СНІД є переважно гетеросек-

суальною хворобою; носіями є передусім повії, водії вантажівок та солдати.
Проституція стала носити більш ендемічний характер у містах Ефіопії у
зв’язку зі зростанням бідності. Соціологи кажуть, що іншим наслідком бідності став проміскуїтет загалом,
оскільки молоді люди вважають шлюб
занадто дорогою справою, а тому
схильні мати численні стосунки, збільшуючи цим ризик захворіти на СНІД.
Двадцятирічна жінка, що на брудному шкільному подвір’ї чекала на
проведення інтерв’ю, сказала, що стала
повією п’ять місяців тому. «Я намагаюсь заробляти на життя», каже жінка
з хусткою на голові. Вона знає про
СНІД і була вдячна за семінар. «Це має
допомогти нам з профілактикою».
Ефіопській медичній адміністрації,
що провадить боротьбу з деякими з найгірших проблем у сфері охорони здоров’я у світі (за рівнем дитячої
імунізації країна є другою знизу у
світі, згідно з даними ООН), було запропоновано наступні дії щодо СНІД після
того, як дослідження крові минулого
року показали тривожний рівень поширення вірусу. У місті Десе, яке є головним транспортним вузлом, 38% повій
та водіїв Ефіопської вантажної транспортної корпорації, що були перевірені,
дали позитивний результат тесту на
вірус.
Завдяки грошам від Всесвітньої організації охорони здоров’я, два роки
тому Міністерство охорони здоров’я
розпочало свою програму щодо СНІД,
головним чином зосередившись на освіті та відстеженні хвороби.

Джерело: Витяг з: Jane Perlez, “Ethiopia Uses Unlikely Warriors in Anti-AIDS Effort,
” New York Times, October 10, 1989, p.14. Copyright У 1989 by the New York Times
Company. Друкується з дозволу.
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ІНШІ КОМУНІКАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Маркетинг відносин
Головною сучасною тенденцією у маркетингу приватного сектору є зміна
підходів до продажу, а саме від маркетингу угод до маркетингу відносин18
– у наших термінах, це перехід від зосередженості на тих членах цільової аудиторії, які перебувають на стадіях Розмірковування і Підготовки та Дії, до
зосередження на тих членах, які знаходиться на стадії Підтримки. У маркетингу угод особлива увага приділяється індивідуальному обміну, наданню
одноразової можливості члену цільової аудиторії діяти так, як він того бажає
(наприклад, візит у клініку або музей, чи здійснення одноразової пожертви).
У маркетингу відносин фокус зміщується на розбудову довгострокового партнерства, коли члена цільової аудиторії заохочують продовжувати її або його
взаємодію з маркетологом. Таким чином, у США складський відділ Nordstrom часто здійснює нерозумні (на перший погляд) кроки, як от надання
кредиту на повернений товар, який ніколи не продається у першу чергу.
Компанія стверджує, що хоча це не є способом негайної максимізації прибутку, натомість це дуже гарний шлях робити людей цільовою аудиторією
на все життя.
Не проведення трансакцій, а створення міцних довгострокових відносин
є важливим у багатьох сферах маркетингу неприбуткових організацій, оскільки тут особистий контакт відіграє головну роль. Це є критичним у справі
залученні коштів та у донорстві крові. Тут, наприклад, розумний маркетолог, який має справу з упертим донором, добровільно відмовиться від домагання прямої пожертви, але отримає від особи певний малий крок
підтримки, такий як підписання зобов’язання зробити пожерту у майбутньому, або ж допомога протягом півгодини заповнювати конверти. Завдяки
похвалі за подібну допомогу упертий член цільової аудиторії може відчути
себе частиною команди маркетолога.19 За вказаних обставин він чи вона
швидше забажає побудувати довгострокові зобов’язання з метою стати частиною організації Волонтери Америки чи прихильником меморіальної лікарні на честь певної родини.
Маркетинг відносин означає зосередження на ключових членах цільової
аудиторії та надання їм постійної уваги. Люди, які вже здійснювали угоду з
організацією, є кращим основою для подальших угод, аніж хтось зовсім
новий. Тому маркетинг відносин є зручним та більш рентабельним. Розумні
маркетологи завжди шукають нові шляхи з метою просування подальшої
взаємодії з існуючою базою цільової аудиторії. Наприклад, коледжі та університети колись були зацікавлені головним чином в отриманні студентів з
метою зарахувати їх до своїх закладів. Тепер вони усвідомлюють, що ці студенти можуть бути цільовою аудиторією протягом усього життя. У майбутньому колишні студенти можуть стати донорами, надаючи кошти та
послугу. Вони можуть пропонувати майбутніх студентів або ж слугувати радниками чи впливовими чинниками для осіб, які невпевнені щодо вступу.
Сьогодні для багатьох людей навчання є справою протягом усього життя. Ко428
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лишні студенти часто є найкращими кандидатами для платних семінарів і
гуртків, які сьогодні просувають багато коледжів та університетів.
Маркетинг відносин визнає, що сьогодні увага до членів цільової аудиторії (тобто до тих, хто знаходиться на стадії Підтримки) – а саме періодичні
розмови з ними, надання винагород за протекцію, запитування їх щодо
нових напрямків, з яких вони можуть бути корисними – усе це може здаватися занадто дорого на короткостроковий період; проте ці малі жести можуть
чинити важливий вплив на члена цільової аудиторії у довгостроковому вимірі. Таке виховання цільової аудиторії також може спричинити важливі
нагороди завдяки схваленню з уст в уста. Коли один з авторів викладав на
Західному узбережжі, його студенти завжди частували його «Нордстромськими історіями». Це були надзвичайно тривалі розповіді: на що саме іноді
йде Nordstrom з метою ощасливити свою цільову аудиторію. Звичайно ж, ці
жести допомагали Nordstrom встановлювати тісний зв’язок із власною цільовою аудиторією. Однак, вони також мали вражаючий і хвилюючий вплив
на усіх, хто чув ці розповіді.
Внутрішній маркетинг
Як зазначалося раніше, кожна людина у неприбутковій організації (зайнята повний робочий день, неповний робочий день або волонтер), яка має
контакти з представниками цільової аудиторії, у цей момент є маркетологом.
Тому важливо, аби директор з маркетингу не нехтував цими ключовими особами впливу: вони повинні бути в центрі маркетингових зусиль, оскільки
саме вони можуть спричинити значний позитивний та негативний ефект на
діяльність організації. У процесі розробки програми внутрішнього маркетингу починати потрібно з аудиту організації та її зовнішніх зв’язків –
якими є усі точки зв’язку із «зовнішнім світом», та хто до них залучений?
Наступний крок – привести до стану готовності відповідних членів організації та дати їм ясно зрозуміти, якими важливими їхнє ставлення та поведінка можуть бути для місії організації.
Мабуть, найважче завдання полягає в тому, щоб відшукати телефонних
операторів, охоронців, прибиральниць тощо, які а) усвідомлюють, що контакт з цільовою аудиторією є частиною їхньої роботи, а також б) мають правильне мислення щодо цільової аудиторії, коли вони привертають увагу
членів цільової аудиторії. Перша проблема відносно легко вирішується шляхом ретельно розроблених посадових інструкцій та початкової орієнтації.
Остання ж проблема є більш складною.
Внутрішній маркетинг є надзвичайно важливим у Американському онкологічному товаристві. Організація має Онкологічну інформаційну службу,
яка надає інформацію щодо програм та послуг товариства для хворих на рак
та їх родин, а також широкій громадськості. Це всеохоплюючий 24-годинний ресурс та довідкова служба; як повідомляється, вона включає наступні
позиції:
l інформація про характер вашого онкологічного захворювання та його лікування;
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інформація про ваші права як людини, хворої на рак;
пояснення щодо організації позик на обладнання;
пояснення щодо літніх таборів, особливо для дітей, хворих на рак;
допомога у пошуку ресурсів для підтримки хворих з фінансовими проблемами;
настанови для пошуку повторного встановлення діагнозу за допомогою
лікарень штату Іллінойс, в рамках програм боротьби з раком, затверджених Американською колегією хірургів; Американська колегія хірургів;a
допомога в пошуку безкоштовного або недорогого тимчасового житла у
випадку лікування далеко від дому;
інформація щодо програми «Досяжність Одужання» – підтримка та інформаційна програма для хворих на рак молочної залози;
інформація щодо програми «Чоловік до Чоловіка» – підтримка та інформаційна програма для хворих на рак передміхурової залози;
інформація щодо програми «Особливі Друзі» – програма підтримки для
дітей, хворих на рак, та їхніх братів та сестер;
інформація щодо програми «Виглядай Добре, Почувайся Краще» – програма з надання самодопомоги для жінок, які проходять лікування;
програма «Фахівці з онкології» є доступна 24 години на добу.20

Колл-центр створює базу даних на кожного абонента і прагне до розвитку
довгострокових відносин із ними. Адреси електронної пошти використовуються як спосіб миттєвої передачі інформації до них, а також як спосіб почати довгостроковий діалог.
Добре навчені оператори забезпечуються корисною інформацією від кожного абонента та заносять її безпосередньо у базу даних Американського онкологічного товариства в Атланті (штат Джорджія), і використовують її з
метою побудови майбутніх комунікацій навколо потреб та становища абонента. Основним виграшем у результаті є кількість та суми пожертв. У
1990 році товариство зібрало цим шляхом $4,5 млн. і виявило, що без жодного заохочення середній розмір першої пожертви до колл-центру становив
$47,25 у порівнянні з $25,6 від інших видів збору коштів.21
Залучення союзників у персональному переконанні:
роль зовнішніх «інших» згідно моделі BCOS
Багато програм неприбуткових організацій можуть бути успішними лише
тоді, коли інші особи допомагають донести їхні повідомлення до правильної
аудиторії. До деяких цільових аудиторій можна дістатися винятково через
інших осіб. Наприклад, люди з харчовими розладами або депресією можуть
не знати, що вони потребують допомоги. Таким чином, будь-яка кампанія,
безпосередньо спрямована на них, не буде мати впливу. Це той випадок, коли
інші особи можуть бути дуже впливовими, у результаті чого проблема виявляється та потерпілі зі стадії Попереднього розмірковування отримують лікування або хоча б думають щодо лікування.
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Інші особи іноді мають відігравати певну роль внаслідок того, що вони є
частиною проблеми. Багато програм протидії жорстокому поводженню з
дітьми та програм протидії наркоманії визнають, що кривдник або наркоман
– це ще не вся проблема. Проблема може полягати у неблагополучній родині
або ж у відступникові – браті чи батьку. Рішення мають прийматись на рівні
родини, а не на індивідуальному рівні. Кожен повинен працювати над рішеннями.
Інші особи також можуть відігравати роль у наданні допомоги певній людині розпочати нову поведінку, сприяючи йому до стадії Підтримки. Люди,
які припинили паління та дотримуються дієти, потребують значної сили волі
та підтримки задля досягнення своїх цілей. Родич або колега, який хвалить
друга за позбавлення надмірної ваги, буде творити чудеса щодо його/її підтримки. Колишній курець, який говорить члену цільової аудиторії, яким
чином він чи вона зміг кинути палити, може служити зразком для наслідування; також авторитетна особа, яка спілкується з курцем, що зазнає невдач
у своїх спробах полишити паління (як воно трапляється з більшістю), і наполегливо закликає його/її спробувати здійснити це знову, може бути більш
впливовою, ніж будь-яка рекламна кампанія. Рекламні повідомлення можуть підкреслювати важливу роль інших осіб, як от у кампанії Ради з реклами, що говорить людям: «Друзі не дозволяють друзям сісти за кермо
напідпитку». Інші види комунікації, такі як серіали та фільми, можуть показувати модель бажаної поведінки (наприклад, фермер розповідає своєму
приятелеві про новий екологічно чистий спосіб використання землі та практику удобрення).
Аналіз результатів деяких програм неприбуткових організацій стосовно
зміни поведінки в Африці свідчить про силу «інших». Було відзначено: як
тільки сприйняття певних нових практик приймаючими домогосподарствами проходить певну межу у відсотковому вираженні, тоді вплив маркетологів зовнішніх неприбуткових організацій значно зменшується. Це
засвідчує: хоча програми неприбуткових організацій дуже важливі у просуванні змін поведінки на ранніх стадіях процесу поширення, проте через деякий час процес стає самодостатнім. Причина є наступною: коли багато людей
у згуртованій спільноті займаються новою діяльністю, відбувається три речі:
1) є багато людей для сприймання інформації щодо нової поведінки; 2) є багато людей, які демонструють поведінку тим, хто її ще не сприйняв, і це вочевидь є найголовнішим; 3) нова поведінка замінює стару як норма
спільноти. Це схоже на те, що маркетологи у приватному секторі називають
«вірусним маркетингом».22
Ці результати ще раз демонструютьвеличезну силу впливу друзів, сусідів,
колег та родичів на поведінку цільової аудиторії – значення компонента «О»
у моделі BCOS. На жаль, ця сила може спрацьовувати також і проти програм.
Багато соціальних маркетингових зусиль у країнах, що розвиваються, спрямовані на сприяння молодим матерям у освоєнні нових практик приготування більш поживної їжі, лікування розладу шлунку чи нових методів
годування грудним молоком, були зупинені свекрухами. Традиції багатьох
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цих країн вимагають, аби наречені переїжджали до родини чоловіка одразу
після весілля. У рідній домівці наречена була під впливом своєї родини,
однак після заміжжя вона потрапляє під чималий вплив своєї свекрухи.
Програми, спрямовані безпосередньо на нових «більш сучасних» матерів
часто просто не можуть подолати силу свекрухи. Останні мають бути переможені у першу чергу.
Іноді задля отримання належної соціальної підтримки мають зазнати
змін цілі села та навіть країни. Програма у Південно-Східній Азії, яка закликає батьків дозволити своїм донькам ходити до середньої школи (як це
роблять хлопці), виявила, що вона повинна працювати спочатку у напрямку
переконання усієї країни – освіта для дівчат не є марнуванням цінних ресурсів.23
Висновки
Реклама, як не персоніфікована комунікація, що здійснюється через
платні засоби масової інформації за зрозумілого спонсорства, повинна плануватися стратегічно, як і будь-який інший елемент маркетингового комплексу. Цілі мають бути встановлені, бюджети – розроблені, повідомлення
– визначені, ЗМІ – обрані, а система оцінки – доведена. Маркетологи не повинні робити гучних обіцянок стосовно того, що реклама може зробити, і
мають бути насторожі щодо етичних проблем.
Рекламні цілі повинні відповідати попереднім рішенням щодо цільового
ринку, пропонувати позиціонування і характер решти складових маркетингового комплексу. Мусить бути зрозуміло, яка відповідь має бути отримана
від цільової аудиторії. Як правило, відповідь є рухом вперед через стадії змін,
описані у Розділі 4.
Є ціла низка рішень, які менеджер з маркетингу повинен прийняти. Бюджети мають бути визначені і розподілені між різними видами засобів масової
інформації. Менеджери також повинні прийняти рішення щодо терміну дії
реклами. Рекламні оголошення повинні бути заплановані сезонно або циклічно стосовно до паралельних змін в інтересах аудиторії. Протягом сезону
рішення повинні прийматися на короткий термін. Основними варіантами є
постійна реклама, періодична реклама, або ж заплановані сплески реклами.
Ці рішення мусять базуватись на змінах в аудиторії, на характері поведінки
аудиторії, яка знаходиться під впливом, а також враховувати швидкість забування.
Оцінювання системи включає попереднє тестування та тестування після
завершення рекламної кампанії. Попереднє тестування може включати дослідження з метою зрозуміння, анкетування поштою, портфоліо тестів на
згадування, фізіологічні тести, інтерв’ю фокус-груп, або ж самостійне заповнювання анкет. Тести після завершення рекламної кампанії побудовані переважно на основі відгуків, визнання, або ж певної безпосередньої
поведінкової реакції, такої як запити чи продажі.
Персональне посередництво є критичним для багатьох видів поведінки.
Воно відіграє важливу роль у зборі коштів та наборі добровольців. Необхідно
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бути уважними при виборі фахівців з персонального переконування, які
мають володіти належними рисами. Персональне посередництво може розбудувати довгострокові відносини. Вони можуть підтримуватися багатьма
людьми в організації, які зазвичай можуть й не думати про себе у даній ролі.
Внутрішній маркетинг у цій групі є важливим, як і залучення інших осіб
поза організацією, які можуть допомогти у кампанії з переконування.
Запитання:
1. Ви отримали завдання розробити стратегію створення 5-хвилинного відео, спрямоване на боротьбу зі вживанням наркотиків, яке буде розміщене на Вашому сайті. Яким чином Ви розробляли б кампанію щодо
залучення молодих людей переглядати Ваше відео?
2. Ви – директор з маркетингу у антинаркотичній кампанії. Про які
етичні проблеми Ви подумали б під час ухвалення рішення щодо розміщення
блогів на MySpace чи на інших сайтах, вдаючи себе підлітком та обговорюючи Ваш досвід подолання наркотичної залежності?
3. Чи будете Ви коли-небудь використовувати спам як певну стратегію електронної розсилки з метою сприяння зусиллям зі збору коштів для
Американського онкологічного товариства? Чому так і чому ні?
4. Як би Ви оцінили ефективність серійного радіомовлення на декількох мовах у Південній Африці, призначеного закликати матерів робити
своїм дітям щеплення від інфекційних захворювань?
5. Як би Ви протягом навчального року в університеті змінювали кампанію із залучення студентів-волонтерів для допомоги у притулку для безхатченків?
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МЕНЕДЖМЕНТ
ПУБЛІЧНИМИ ЗМІ ТА
ПРЕДСТАВЛЕННЯ
СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

КОЛИ ЩЕДРОГО ПОДАРУНКУ БУВАЄ ЗАНАДТО БАГАТО?
Припустимо, що ви є у важливій благодійній організації, яка пишається
своїм смиренним підходом до широких мас з метою збору коштів. На ваш
подив, багатий донор щойно надала вам $1,5 млрд. На додаток, вона мала
дуже конкретні ідеї щодо використання грошей. Саме це трапилося з Армією
Спасіння восени 2003 року. Джоан Крокa, дружина Рея Крокаb, засновника
корпорації McDonald`s, померла у 2003 році. У заповіті вона віддавала Армії
Спасіння цю значну суму за умови, що вона буде використана для будівництва
30-40 Крок Центрів по всій країні. Центри повинні були мати басейни, критий льодовий та роликовий майданчики, спортивні майданчики, а також,
можливо, театр – і все це має бути доступним для сімей з низьким рівнем доходу, які інакше не мали б доступу до подібних об’єктів.
Командерc Ізраєль Л. Гейтерd, новопризначений лідер Армії Спасіння, висловив побоювання, що створення Крок Центрів змінить ставлення людей до
благодійності та до того, чим вона займається, а також – як благодійна організація ставиться до себе самої. Його необхідність вибору помітно відрізня-

a

Крок, Джоан (Joan Kroc) – постать американського благодійного руху. Роки життя 1928-2003. Народилася
у простій родині, з 15-ти років працювала вчителькою музики. У 17 років одружилася та за рік народила
доньку. У 1957 році познайомилася з Реєм Кроком, потім розлучилася з попереднім чоловіком та у 1969
році одружилася вдруге з Реєм. У 1984 році, після смерті чоловіка, успадкувала його статок. Успішно примножила спадщину і водночас активно займалася благодійною діяльністю. Зокрема допомагала потерпілим від повеней, навчальним закладам, сприяла кампаніям на користь ядерного роззброєння та ін.
Померла від раку мозку.
b Крок, Рей (Ray Kroc) – американський підприємець, ресторатор, філантроп. Роки життя 1902-1984. У
1955 році заснував перший ресторан швидкого харчування McDonald`s. Співзасновник декількох благодійних фондів. Був тричі одружений. Помер від розриву серця. На момент смерті вартість статку становила
близько $500 млн.
c Командер (commander) – у США та деяких інших країнах військове звання на флоті, відповідає капітану
3-го рангу.
d Гейтер, Ізраєль Л. (Israel L. Gaither) – діяч американської та світової Армії Спасіння. Національний
командувач Армії Спасіння США у 2006-2010 роках. Перший в історії організації афроамериканець на цій
посаді.
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ється від Національного громадського радіоa, яке також отримало від міс Крок
неочікуваний грант на суму $200 млн. У їхньому випадку, більша частина
грошей пішла в Благодійний фонд за видатні досягнення, що встановлений
відповідно до місії NPR.
Але якщо ви є особливим видом релігійної організації (це те, чим є Армія
Спасіння), тоді ваша місія полягає у наданні допомоги нужденним, такій як
житло для людей похилого віку, тимчасових будинків для сімей зі скрутним
становищем, літні табори, позашкільні програми та програми реабілітації наркозалежних. Суспільне враження щодо Армії Спасіння є як про роботу скелетів, які збирають монети, дзенькаючи дзвіночком у холодну пору на Різдво.
Мер міста Салемb (штат Орегон) говорить: «Армія Спасіння завжди надійно,
тихо за лаштунками піклувалася про те, про що необхідно піклуватися без
особливих фанфар та уваги до себе».
Але Крок Центри можуть залишити у багатьох враження нібито Армія
Спасіння є досить забезпеченою і не потребує більше суспільної великодушності. Експериментальний центр у місті Сан-Дієгоc має лискуче, сучасне обладнання, рідко доступне у бідних районах, як також там виставляється
скульптура Генрі Мураd вартістю $2,5 млн. Проте він (та майбутні Крок Центри) є дорогим в обслуговуванні та потребують багато уваги до генерування
доходів. Грант Крок передбачає фінансування лише половини експлуатаційних витрат. Персонал Армії Спасіння та волонтери цілком можуть запитати,
чи знаходження коштів для функціонування Крок Центрів – це саме те, як
вони мають витрачати свій час.
Втім, перший досвід виглядає перспективно. У серпні 2006 стаття у New
York Times зазначила, що територія майбутнього Сан-Дієго Центру швидко
занепадала. Мер заявив: «Навколо в радіусі від двох до трьох миль діти не
мали чим розважитись, їм нічого було робити, тому вони блукали вулицями».
З часу відкриття центру родини збиралися разом у групах для занять водною
аеробікою, і діти були у захваті від катання на ковзанах та гри у хокей. Центр
продовжує давати їжу нужденним, пропонує групи для батьків, дає направлення на безліч місцевих соціальних програм.
Здається, досі центр користується успіхом в околиці. Поки ще не ясно, що
саме ці 30-40 центрів означатимуть для майбутнього іміджу та підтримки цієї
поважної благодійностіс.
Джерело: Stephanie Strom, ‘New Wealth, and Worries, for the Salvation
Army,’ New York Times, August 4, 2006, pp. A1, A14.
a

National Public Radio (NPR, Національне Громадське Радіо) – найбільша неприбуткова організація у галузі
радіомовлення, яка виробляє та розповсюджує новини і культурні програми, які використовуються мережею понад 900 радіостанції США. Заснована у 1970 році, штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія).
Фінансується переважно за рахунок пожертв слухачів (фізичних та юридичних осіб), а також власних надходжень та державних грантів. Доходи станом на 2010 рік – близько $180 млн., цільовий фонд – $258 млн.
Щоденна аудиторія – близько 32 млн. осіб.
b Салем (Salem) – американське місто, столиця штату Орегон. Засноване у 1842 році. За переписом 2010
року – 154,6 тис. мешканців.
c Сан-Дієго (San Diego) – американське місто, на півдні штату Каліфорнія. Засноване 1769 року як перше
поселення європейців на території сучасної Каліфорнії. М’який клімат цілий рік. Головна військовоморська база США на Тихому Океані. Важливий індустріальний центр. За переписом 2010 року – 1,322
млн. мешканців.
d Мур, Генрі (Henry Moore, Генрі Спенсер Мур) – британський скульптор та художник. Роки життя: 18981986. Відомий своїми на-пів абстрактними монументальними бронзовими скульптурами, які встановлені
у різних країнах світу. Свій статок заповів Фондові Генрі Мура, який продовжує підтримувати навчання
та просування мистецтва.
c Примітка редактора: до кінця 2009 року запрацювали 6 Крок Центрів, у 2010 році – наступні 7, у 2011
році – 11. На початку 2012 року відкрився ще один центр та будувалися подальші 6 у різних штатах.
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Платне просування за допомогою реклами або особистого переконування
силами співробітників є лише одним із способів, яким неприбуткові організації прагнуть досягнути своїх цілей щодо зміни поведінки за допомогою комунікації з цільовими аудиторіями. Другий основний метод – метод
комунікації через ЗМІ, які не були оплачені або ж не керовані організацією,
так звані надбані ЗМІ. Ми визначаємо надбані ЗМІ дуже широко – як будьяку форму комунікацій, що не є оплаченою та не перебуває під контролем маркетингової структури неприбуткової організації, через яку
організація повинна досягнути охоплення аудиторії.
У ХХІ столітті надбані ЗМІ є надзвичайно важливим засобом з метою просування цілей неприбуткової організації:
l Поява на ключових ток-шоу може у подальшому вплинути на маркетинг
неприбуткової організації більше, аніж десятки тисяч доларів, витрачених на рекламу у ЗМІ. Президент Сполучених Штатів часто може значно
більше зробити на користь власної законодавчої програми своєю появою
на Larry King Livea, аніж особистим рукостисканням із сенаторами та конгресменами.
l Статті у провідних газетах можуть впливати на певні дії тисяч людей. Колишній головний лікар, який провів прес-конференцію та цитується у
New York Times або Washington Post, може мати великий вплив на усвідомлення людьми ризиків конкретної проблеми здоров’я, таких як паління або СНІД.
l Зараз рубрики оp-edb є значним засобом у спробах впливати на громадську
думку. Захисники обох сторін у питанні шкільного ваучеруc регулярно
пишуть у рубрики оp-ed, сподіваючись схилити громадян до прийняття
рішення на користь чи проти фінансування шкільних ваучерів.
Таким чином, ЗМІ можуть бути надзвичайно позитивною силою у досягненні цілей неприбуткової організації. Проте, вони також можуть потенційно завдавати збитків, або ж, у кращому випадку, бути більмом на оці у
багатьох організацій. Енергійні розслідування репортерів у пресі і телевізій-

a Larry King Live (Ларрі Кінг на живо) – популярна телепередача на каналі CNN, у якій ведучий Ларрі Кінг
у прямому ефірі розмовляв з відомою людиною: політиком, бізнесменом, актором тощо. Виходила у світ
у 1985-2010 роках в один і той же час. Аудиторія випуску – близько 1 млн. осіб. З січня 2011 року програми
виходить з новим ведучим, яким став британський журналіст Пірс Морган, і називається Piers Morgan
Tonight (Пірс Морган сьогодні увечері).
b Op-ed (скорочення від англ. opposite the editorial page – «навпроти передовиці», часто помилково приймають за «думку редакції» від англ. opinion-editorial) – газетна стаття, де висловлена думка автора, який
переважно не працює у редакції газети. Статті Op-Ed відрізняються від редакційних статей, які публікуються без такої позначки та підписуються членами редакційної колегії.
c Шкільний ваучер (school voucher) – свідоцтво, за яким держава доплачує за навчання учня у приватній
школі або ж частково компенсує витрати родини на домашнє навчання своєї дитини. Призначення системи шкільних ваучерів – забезпечувати право громадян на якісну освіту. У США шкільні ваучери існують
з 1860-х років. Противники цієї системи стверджують, що шкільні ваучери обмежують можливості для
шкіл державної форми власності.
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ними службами новин на кшталт 60 Minutesa, 20/20b та Datelinec – а також
неофіційні розслідування онлайн блогерами та веб-джерелами, таких як the
Smoking Gund (www.theSmokingGun.com) – виявили цілу низку темних закапелків у неприбутковому світі. Вони винесли на світло фінансові скандали
за участю таких престижних організацій, як Американський Червоний
Хрест та United Way, заявили, що організація Girl Scouts використовувала
можливості дівчат (та їх батьків) задля продажу печива, а також давали звіти
щодо звинувачень католицьких єпархій у розбещенні малолітніх.
Оскільки досвідчені неприбуткові організації визнають можливість публічних засобів масової інформації впливати чи перешкоджати їхнім маркетинговим програмам, вони зазвичай визначають окремих осіб для роботи із
ЗМІ. У багатьох організаціях така людина є менеджером зі зв’язків із громадськістю. Традиційно менеджери зі зв’язків із громадськістю відповідальні за захист та підвищення репутації організації. Робота менеджера зі
зв’язків з громадськістю полягала у пошуку можливостей розмістити позитивні історії у ЗМІ про організацію та її діяльність. Він/вона також несли
відповідальність за виплутування організації або її штатних співробітників,
коли якийсь недоречний випадок досягає публічних каналів інформації,
прес-центрів чи Інтернету. Цей традиційний підхід можуть оскаржувати ті,
хто вважає, що засоби масової інформації відіграють більш широку роль у
стратегії неприбуткової організації.
Останнім часом роль зв’язків з громадськістю була розширена, щоб охопити стратегії та завдання, пов’язані з основною місією неприбуткових організацій і конкретних кампаній. Цю нову роль ми називаємо «захист
громадських прав». Вона включає зусилля щодо зміни структури суспільних
норм і цінностей навколишньої суперечливої індивідуальної поведінки
(часто згадується як «зміна соціальних норм” або «нормування»), а також
підвищення їх значення у засобах масової інформації, громадських і політичних завданнях сьогодення. Нова роль також включає спроби змінити спосіб дискусії з питань, що мають важливе значення для неприбуткових
організацій, а також чинити тиск на учасників дебатів з метою прийняття
ними окремих позицій. Одним з видів захисту громадських прав є лобіювання, але є й багато інших.
У цьому розділі ми коротко розглядаємо традиційну роль зв’язків з громадськістю, а потім зосередимося на більш сучасних, розширених концепціях зв’язків з громадськістю у неприбутковій організації.
a 60 Minutes (60 хвилин) – програма новин на американському каналі CBS. Відрізняється унікальним стилем репортерського розслідування. Виходить безперервно раз на тиждень з 1968 року (з 1975 року – щонеділі о 19.00). Займає чільне місце у рейтингах «телевізійних шоу усіх часів».
b 20/20 – американський телевізійний щотижневий суспільно-політичний журнал, виходить на каналі
ABC , починаючи з 1978 року. Конкурент 60 Minutes, проте відносно більше уваги приділяє людським історіям, ніж темам внутрішньої та міжнародної політики.
c Dateline (Dateline NBC, дослівно: демаркаційна лінія добового часу) – американське телевізійне правове
шоу / тижневик новин на каналі NBC. Виходить з 1992 року. Спеціалізується на розслідуваннях кримінальних історій.
d Smoking Gun (дослівно: Пістолет паління) – сайт, який спеціалізується на інформації про злочинні, шокуючі, обурливі, дивовижні, незрозумілі події тощо. Діє з 1997 року. Є частиною мережі Turner Sports and
Entertainment digital network.
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ТРАДИЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Традиційний менеджер зі зв’язків з громадськістю може мати одну або
обидві з двох ролей. Перша – це відповідальність за підтримку та підвищення репутації організації серед ключових аудиторій1. У той час як основне
зусилля у цій роботі фокусується на підтримці з боку громадськості, досить
ясно визнається, що образ організації має важливий вплив на власних співробітників, своїх донорів, волонтерів та клієнтів. Наймаючи менеджера зі
зв’язків з громадськістю, організація може отримати низку переваг: 1)
краще запобігання потенційним проблемам, 2) краще опрацювання цих проблем, 3) сумісність зорієнтованої на громадськість політики та стратегій, 4)
більш фахові письмові та усні комунікації.
Наступна роль зв’язків з громадськістю діє на рівні кампанії. Оскільки
бюджети на значущі соціальні цілі переважно не відповідають завданню,
кампанії часто значною мірою залежать від «зароблених» повідомлення
(разом з іншими видами матеріалів та партнерської підтримки). Це особливо
важливо, коли намагаються підвищити соціальну значимість питання.
Позиціонування зв’язків з громадськістю
Функції зв’язків з громадськістю може бути наданий високий або низький вплив в організації, у залежності від ставлення управління та виконавчого директора. У деяких організаціях менеджер зі зв’язків з громадськістю
є віце-президентом і присутній на всіх нарадах (включаючи інформацію та
дії), які можуть вплинути на суспільне сприйняття організації. Він або вона
не тільки гасить пожежі, але й радить управлінню стосовно дій, які дозволять уникнути початку пожежі. В інших організаціях зв’язки з громадськістю є середньою ланкою управління з функціями публікації й обробки
новин, підготовки річної звітності та проведення спеціальних заходів. Люди
із зв’язків з громадськістю не беруть участь в політиці чи розробці стратегії,
а тільки у тактичній діяльності.
На рівні кампанії зусилля у зв’язках з громадськістю переважно структуруються в один із двох способів. У деяких організаціях функція чи відділ
зв’язків з громадськістю має штатний персонал, який призначається працювати з конкретними кампаніями та обслуговувати просування їх стратегій. Якщо організація вважає, що менеджери кампанії повинні мати весь
необхідний для досягнення їх цілей інструментарій, тоді кампанія може найняти свою власну людину зі зв’язків з громадськістю або людину з відділу
зв’язків з громадськістю, яка буде призначена для роботи над кампанією на
повний робочий день, можливо, на довгостроковій основі.
Існує третій підхід до структурування функції зв’язків з громадськістю,
тобто в межах маркетингової сфери. Важливим завданням для старших адміністраторів та керівництва час від часу є прийняття рішення, якими у неприбутковій організації мають бути відносини між маркетингом та
зв’язками із громадськістю. Очевидно, що дві функції добре працюють разом
у комерційних фірмах з маркетинговим фокусуванням на розробці планів
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збуту товарів та послуг компанії для споживачів. Водночас зв’язки з громадськістю беруть на себе відносини з іншими аудиторіями. Однак у неприбуткових організаціях у відносинах між зв’язками з громадськістю та
маркетинговими відділами часто була помічена напруженість та відсутність
чітко визначених сфер відповідальності, внаслідок важливості ролі зв’язків
з громадськістю на рівні кампанії. Багато маркетингових зусиль просто не
можуть бути успішними без потужних зусиль у сфері зв’язків з громадськістю!
Напруженість часто є історичним артефактом2. У багатьох установах функція зв’язків з громадськістю вже була добре закріплена, коли маркетинг
ще тільки запроваджували. Тертя між цими двома сферами виникло згодом.
По-перше, оскільки відділу маркетингу часто призначалися функції, які
«забиралися» у зв’язків з громадськістю. Вони об’єднали свої зв’язки із ЗМІ
та події. По-друге, директори зі зв’язків з громадськістю часто гадали, що
це вони мали одержати більш високооплачувану нову посаду директора з
маркетингу, коли вона була створена. По-третє, багато керівників зі зв’язків
з громадськістю вважали, що маркетинг має бути підрозділом у їх відділах,
або ж маркетинг як окрема функція не потрібен взагалі.
Це тертя часто поглиблювалось відсутністю чітко визначених окремих
ролей для двох функцій та чіткого розуміння того, як вони повинні бути узгоджені одне з одним. Наша власна точка зору: на рівні організації існує потреба щодо функції зв’язків з громадськістю, але на рівні кампанії функції
повинні бути під контролем маркетологів, оскільки вирішальну роль у більшості кампаній мають відігравати зв’язки з громадськістю. Дійсно, коли неприбуткові організації наймають рекламні агенції або агенції із зв’язків з
громадськістю, щоб ті допомогли з кампаніями, вони часто спеціально шукають організацій на зразок Porter Novelli або Ogilvy Public Relationsa, оскільки такі фірми мають можливості одночасно щодо реклами та зв’язків з
громадськістю.

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Ми не можемо наголосити на рівні організації на досить сильну потребу
ретельного довгострокового планування зв’язків з громадськістю. Наш досвід свідчить, що у багатьох організаціях зв’язки з громадськістю в основному (або тільки) є реагуючі. Вони за необхідності випускають прес-релізи,
борються з «локальними пожежами», як тільки ті виникають, а також
дають собі раду з індивідуальними та груповими скаргами. Ця реагуюча позиція має багато негативних наслідків, у тому числі:

a

Ogilvy Public Relations (OPR) – агенція, спеціалізується на PR, споживчому маркетингу, соціальному маркетингу, обслуговування корпоративних клієнтів тощо. Працює у глобальному масштабі, має (станом на
2012 рік) 69 офісів, з яких 60 – поза межами Північної Америки. Є структурним підрозділом Ogilvy &
Mather (компанія, що займається рекламою, маркетингом та PR; заснована у 1948 році, штаб-квартира у
Нью-Йорку; близько 18 тис. співробітників).
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1. Не організація, в навколишнє середовище встановлює порядок денний
зв’язків з громадськістю.
2. Імідж організації визначається лише її відповіддю на особливі ситуації, а не шляхом створення набору ретельно розроблених повідомлень
впродовж тривалого періоду часу.
3. Відповідь організації на кризи не керується довгостроковою стратегією.
Активна позиція зв’язків з громадськістю на рівні організації уникає
цих проблем і забезпечує контроль над тим, як інші її бачать. Є декілька кроків у цьому стратегічному підході, які вказані на Рисунку 14-1.
1. Визначити відповідну організації громадськість

2. Оцінити імідж та відношення відповідної
громадськості до організації

3. Встановити образ ставлення та поведінкові цілі для
ключової громадськості

4. Розробити економічно ефективну стратегію зв'язків
з громадськістю

5. Підготуватися до кризи у зв'язках з громадськістю

6. Співпрацювати із ЗМІ

7. Відстежувати веб-сайти та блогерів

8. Вимірювати результати

Рисунок 14-1. Процес стратегічного планування
зв'язків з громадськістю
1. Визначити відповідну організації громадськість
Організація бажала б користуватися прихильністю усієї громадськості,
на яку вона пливає або ж яка впливає на неї. Однак, враховуючи обмежені
ресурси зв’язків з громадськістю, організація повинна сконцентрувати на
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одних групах громадськості більше уваги, аніж на інших. Організація має
первинні, вторинні та третинні групи громадськості.
Первинними групами громадськості для організації є ті, які відносяться
до активних і постійних (клієнти, співробітники, директори, а також суспільство у цілому). Вторинні групи громадськості підлягають моніторингу,
проте звертатися до них треба не так часто, але на досить постійній основі
(постачальники, агенти, урядовці та конкуренти). Третинні групи громадськості – це ті, хто не має сьогодні жодного впливу на організацію, але чия підтримка та доброзичливість може бути корисна у майбутньому. Вони також
можуть включати групи, яким організація бажала б реалізовувати товари
чи послуги у майбутньому.
Різні групи громадськості пов’язані не тільки організацією, але й один з
одним на багатьох важливих напрямках. Окрема група громадськості може
мати великий вплив на інші групи. Розглянемо коледж, студенти якого дуже
задоволені. Їх ентузіазм після повернення додому буде переданий їхнім батькам та друзям, які можуть бути потенційним студентами. Їх ентузіазм буде
мати ефект підсилення на факультеті для тих осіб, хто відчує, що їх навчання ефективне. Їх ентузіазм вплине на майбутній рівень підтримки, який
вони дають школі в якості випускників. Нарешті, хороший «гомін» потенційно буде покращувати суспільне сприйняття університету та його положення, що може впливати на незнані пожертви у наступні роки.
Групи громадськості також впливають одна на одну у процесі встановлення завдань рольових кампаній, що обговорюється далі у цьому розділі.
2. Вимірювання іміджу та ставлення релевантних груп
громадськості
Як тільки організація визначила ключові для неї групи громадськості,
необхідно з’ясувати, що кожна група думає та відчуває з приводу організації.
Менеджмент матиме певні ідеї стосовно кожної групи просто внаслідок регулярних контактів з громадськістю. Однак, не слід обов’язково довіряти
враженням, заснованим на випадковому контакті. Свого часу певний коледж
забажав здати в оренду стадіон на п’ять тижнів професійній футбольній команді, аби підвищити свій дохід. Адміністратори коледжу вважали, що більшість місцевих мешканців та члени міської ради мають це схвалити. Коли
ж вони запрагнули схвального голосування міської ради, група місцевих
мешканців піддали коледж словесним нападкам, називаючи його нечутливим та зарозумілим. Вони скаржилися, що футбольний натовп заповнить
місця для паркування, залишатиме сміття, витопче газони та буде галасливим. Протягом подекуди запального діалогу велика кількість жителів, у
тому числі члени міської ради, виявили укорінене неприязне ставлення до
коледжу. Ситуація потребувала лише спірного питання, як оце, аби виявити
їхню ворожнечу. Навіть у цьому випадку, адміністрація коледжу прогнала
від себе контактну особу громади, як рупора меншини. Зайве говорити, що
голосування пройшло проти коледжу, на здивування його адміністрації.
Знаючи досить добре ставлення громадськості, аби використовувати його
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в якості міцної основи стратегічного планування, організація потребує проведення певного формального маркетингового дослідження задля «прослуховування», що ми обговорювали у Розділі 5. Гарним початком є набір
фокус-груп з представниками громадськості, з метою регулярного аналізу їх
знань та почуттів стосовно організації. Хоча результати спостережень за
цими фокус-групами не обов’язково є репрезентативними, вони зазвичай
сприяють перспективам та піднімають цікаві питання, які організація забажає вивчити більш методично. Найбільш важливим є те, що вони попереджатимуть керівництво щодо ключових проблем у міру їх появи. Більші
неприбуткові організації вважають важливим (з огляду на їх підхід «управління знаннями» до маркетингових досліджень) на регулярній основі проводити формальні польові обстеження.
3. Встановлення іміджу, ставлення та цілей поведінки для
основних груп громадськості
Організація за допомогою періодичного дослідження своїх ключових груп
громадськості розробляє точні дані на предмет того, як громадськість бачить
організацію. Аби перевести цю інформацію у стратегічний план, організація
повинна оцінити кожну ключову групу громадськості під кутом зору того,
що кожна з них має негативне, нейтральне чи позитивне ставлення до організації, а також рівня впливу її членів на організацію.
Припустимо, що менеджер зі зв’язків з громадськістю Лікарні Св. Антонія розглядає 20 основних аудиторій під кутом зору цих двох факторів (див.
Таблицю 14-1). Вона вирішила, що існує 5 груп, які недоброзичливо ставляться до лікарні (нижній рядок). Проте конкурентний характер ринку лікарняних послуг та відносно слабка позиція профспілок у цьому
конкретному штаті призвели її до висновку, що негативна реакція двох з цих
груп громадськості (конкурентів та профспілок) матиме малий вплив на лікарню. Місцеві політики здаються неприязними, але на даний час зміни у
законодавстві не очікуються. Якщо політики вирішать діяти, вони усе ж
таки завдадуть клопоту, тому лікарня має приділити цьому певну увагу. Фахівці засмучені через нещодавнє рішення лікарні не купувати деяке сучасне
обладнання та не заміняти старе. Страхувальники мучать щодо застарілої
будівлі лікарні та вищу за середню ціну на відомі екзотичні хірургічні процедури. Обидві групи у наступному році мають отримати значну увагу.
Лікарі, пацієнти та ЗМІ також мають бути під пильною увагою. Хоча
чинне ставлення цих груп не є негативним, але й воно не є позитивним, до
того ж може мати значний вплив на організацію. Усі ці групи стурбовані стосовно нещодавнього скандалу у лікарні, в якому виявилось, що двоє лікарів
зловживають наркотиками. Це питання спричинило потенційну проблему
для інших груп у ще двох «нейтральних» клітинках матриці. Неофіційні
розпитування вказують, що всі чотири групи громадськості у цих двох клітинках стурбовані медичним персоналом та системою контролю у лікарні.
Медичні школи та дослідницькі організації мають зберігати спокій, оскільки
надалі негативне ставлення може мати потенціал збентеження для майбутньої підготовки лікарів та здобуття дослідницьких грантів.
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Таблиця 14-1.
Портфель груп громадськості Лікарні Св. Антонія
Ймовірність негативної
реакції

Можливий вплив
Низький

Середній

Високий

Школи медсестер Правління
Волонтери

Медсестри
Регіональне управління з охорони здоров’я

Низька

Постачальники

Середня

Широка
гроМедичні школи Лікарі
мадськість
Не медичний
Дослідницькі орТБ/Радіо
персонал
ганізації

Благодійні установи

Газети
Пацієнти
Висока

Конкуренти
Профспілки

Місцеві політики

Фахівці
Страхувальники

Особи з позитивним ставленням (верхній ряд), здавалося б, не заслуговують пильної уваги. У правій верхній клітинці є дискреційні цільові групиa.
Певна увага може бути спрямована на правління, медсестер, регіональні
агентства охорони здоров’я та благодійні організації. Проте їх інтерес та
стурбованість можуть стосуватися програм, спрямованих на інші цільові
групи громадськості. Однак, у тій мірі, в якій їхнє позитивне ставлення може
пускати кров деяким нейтральним чи негативно наставленим групам громадськості, вони не повинні ігноруватися. Вони цілком можуть бути одними
з найбільш корисних прихильників (і, маємо надію, гучними) організації.
Що ж стосується трьох позосталих клітинок матриці, то аналіз свідчить,
що менеджер зв’язків із громадськістю у майбутньому році у остаточному
бюджеті може звернути відносно малу увагу на постачальників, школи медсестер, широку громадськість та немедичний персонал. Вона повинна,
однак, далі протягом року контролювати їх відносини з метою переконатися,
що її первісна оцінка сприятливого ставлення є вірною і вони не «мігрують»
до інших, потенційно більш небезпечних клітинок.
Після того, як менеджер з PR визначив кількість зусиль для спрямування
у матриці на кожну ключову групу громадськості, мають бути встановлені
конкретні комунікаційні цілі для кожного сегменту. Менеджер може постаa

Дискреційна група (від лат. discretio) – група, члени якої можуть приймати рішення на власний розсуд.
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вити за мету, наприклад, аби «90% редакторів телевізійних та радіо новин і
редакторів міських газет у радіусі 50 миль від лікарні протягом 6 місяців мусили знати повну інформацію стосовно лікарняних систем внутрішніх полісів убезпечення. 75% до кінця вказаного періоду повинні мати повну довіру
до лікарні». Ці конкретні цілі природно запропонують підходи щодо їх досягнення та вкажуть, які результати повинні бути виміряні, аби пізніше оцінити успішність стратегічного плану.
4. Розробка економічно ефективних стратегій у сфері зв’язків
з громадськістю
Організація зазвичай має багато варіантів у спробі поліпшити відносини
з конкретною громадськістю. Її першим завданням є зрозуміти, чому негативне ставлення виникло, для чого належним чином можуть бути розглянуті
причинні фактори. Особливо важливо встановити: ставлення є проблемою
сприйняття чи реальності. Очевидно, якщо проблемою є сприйняття, тоді
завдання дійсно є у площині комунікації та позиціонування. Однак, якщо є
певні сторони організації та її продуктивності, що мають бути виправлені –
це має бути на першому місці. Довіра є, мабуть, найважливішим атрибутом,
який фахівець з PR повинен мати з собою. Ніщо не може зашкодити так, як
падіння довіри. Мабуть, що фахівець з PR ніколи не допустився б відвертої
брехні, проте спроби досягти позитивного обертання у принципово дефектній
ситуації не тільки важно здійснити, але й вони наражають на серйозні ризики авторитет організації та ставлять під сумнів ймовірність, що їй будуть
вірити у майбутньому. Це означає, що керівники зі свого боку ніколи не повинні брехати фахівцям з PR, оскільки довгострокові наслідки цього можуть
бути катастрофічні.
У випадку з проблемою футбольного стадіону коледжу, про яку згадувалося раніше, коледж навчився, що спочатку необхідно здійснити реальні
зміни у своєму ставленні до місцевої громади і тим самим встановити більш
тісні зв’язки з громадою. Він повинен розробити програму відносин з громадою у рамках своєї стратегії з PR. Ось деякі кроки, які коледж може зробити з метою зміцнення зв’язків, як тільки він здійснить необхідні
фундаментальні зміни у своєму способі діяльності:
1. Визначити місцевих лідерів громадської думки (видних бізнесменів,
редакторів новин, членів міської ради, голів громадських організацій,
шкільних посадовців) та розбудовувати кращі відносини, запрошуючи
їх на заходи на території кампусу, консультуючись з ними з приводу
питань, які будуть мати вплив на спільноту, спонсоруючи їм сніданки
та обіди.
2. Заохочувати факультети коледжу та штатний персонал приєднуватися до місцевих організацій та брати участь у кампаніях місцевої громади, таких як програми організації United Way та програма «Банк
Крові» Американського Червоного Хреста.
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3. Розвивати підрозділ ораторів, з метою забезпечувати доповідачів для
місцевих груп, таких як Kiwanisa, Rotaryb тощо.
4. Зробити засоби та програми коледжу більш доступними для громади.
Аудиторії і зали можуть бути запропоновані місцевим організаціям
для проведення зустрічей.
5. Влаштовувати для місцевої громади дні «відкритих дверей» та прогулянки територією кампусу.
6. Брати участь в особливих громадських подіях, таких як паради, свята
тощо.
7. Заснувати консультаційну раду лідерів спільноти, щоб вони діяли як
референтна група з питань, які стосуються коледжу та громади.
8. Додати посилання на веб-сайти закладу на веб-сторінках Торгової Палати та інших «підтримуючих» організацій.
Кожен проект потребує грошей і часу. Організації потрібно надати кількісну оцінку очікуваного від кожного проекту покращення ставлення, щоб
прийти до кращої суміші рентабельних дій.
5. Підготуватися до кризи у зв’язках з громадськістю
Кожна неприбуткова організація, яка існує більше кількох років, має
«жахливі історії» щодо організаційних помилок, порушень виконавчої дирекції, зловживання волонтерів тощо, які протягом багатьох днів та тижнів
були у фокусі хвилюючих і потенційно руйнівних історій преси. Рідко проходить місяць без історії про лиходійство у популярній пресі або ж у Chronicle
of Philanthropy. Стратегічно зорієнтована програма зв’язків з громадськістю
повинна управляти такою кризою, а не дозволяти кризі управляти нею.
Кризи не завжди є результатом кроків організації, за які вона заслуговує
осудження. Може статися, що ці кроки є просто дуже дискусійними. Наприклад, у перших роках нового тисячоліття організація Бойскаути Америки зіткнулася зі значною кількістю негативних відгуків преси внаслідок
звільнення колишнього Орлиного скаутаc, командира загону, оскільки він
був гей, а також, на погляд організації Бойскаутів, не мав «сильного морального духу»3. Командир загону Джеймс Дейл подав у суд на організацію, аж

a Kiwanis (Kiwanis International, Міжнародна організація Ківаніс) – неприбуткова міжнародна організація.
Місія – служіння дітям у всьому світі. Заснована у 1915 році. Штаб-квартира у місті Індіанаполіс (штат
Індіана). Налічує понад 240 тис. членів, об’єднаних у 7700 клубів у 80 країнах світу. Надходження у 2006
році – $20,7 млн.
b Rotary (Rotary International, також відомі як Rotary Club, Ротарі) – міжнародна неприбуткова благодійна
організація, що відкрита для усіх людей незалежно від національної та расової приналежності, віросповідання та політичних поглядів. Заснована у 1905 році. Штаб-квартира у місті Еванстон (передмістя Чикаго,
штат Іллінойс). В усьому світі налічується близько 32 тис. клубів та понад 1,2 млн. учасників. У центральному міжнародному офісі працює близько 600 співробітників. За програмою Поліо Плюс у 1985-2012 роках
організація залучила $850 млн. та працю десятків тисяч волонтерів, що дозволило зробити щеплення 2
млрд. дітей у цілому світі. В Україні станом на 2012 рік клуби Ротарі діють у 14 містах.
c Орлиний скаут (Eagle Scout) – найвищий ранг, досяжний для юнака в організації Бойскаути Америки.
Скаут, який досяг цього звання, називається Орлиний скаут або ж Орел (Eagle). З моменту своєї появи у
1911 році звання Орлиного скаута здобули понад два мільйони молодих людей. Назва Орлиний скаут надається на все життя, що породило вислів фразу «Один раз Орел – завжди Орел».

446

Частина ІІІ
Розділ 14

Розробка маркетинг міксу
Менеджмент публічними ЗМІ та представлення суспільних інтересів

нарешті Верховний Суд СШАa постановив: на Скаутів, як на недержавну організацію, не розповсюджуються анти-дискримінаційні закони штату.
Скаути вважали, що зробили правильно. Багато груп, які борються за права
геїв, як також багато хто з широкої громадськості критикували організацію,
наполегливо закликали школи припинити збори Бойскаутів у їхніх приміщеннях, а людей закликали припинити пожертви. Деякі регіональні ради
Бойскаутів, такі як у Новій Англії, відреагували на кризу у зв’язках з громадськістю, застосовуючи більш толерантну політику «Не питай, не
говори»b.
Існує два підходи до управління кризами: довгостроковий і короткостроковий. У довгостроковому менеджер зі зв’язків з громадськістю має активно
готуватися до неминучого неочікуваного лиха або суперечки. Перш за все це
означає культивування міцних відносин зі ЗМІ. Якщо штатний персонал зі
зв’язків з громадськістю у своїх відносинах із ЗМІ дійсно застосовує підхід,
який ставить у центр споживача, тоді він позиціонує себе як такий, що має
інтереси ЗМІ у центрі своєї програми зв’язків з громадськістю. Це призведе
до того, що ключові особи у ЗМІ нададуть організації перевагу у випадку
будь-яких сумнівів, а також чітку можливість викласти усю її легенду.
Інший довгостроковий підхід полягає у тренуванні основних менеджерів
співпрацювати зі ЗМІ у кризових ситуаціях. Це означає, по-перше, створити
ставлення з боку менеджера, який вважатиме представників ЗМІ не ворогами, а людьми, які намагаються робити свою роботу настільки старанно і
фахово, наскільки це можливо. По-друге, це означає надавати менеджерам
досвід щодо проведення прес-конференцій та участі у напружених інтерв’ю
із ЗМІ.
Під кутом зору маркетингу, один з ключів до будь-якої відповіді – це запам’ятати, що організація зрештою спирається на доброзичливість суспільства. Простий приклад правильної відповіді подав Девід Ганн, на той час
генеральний менеджер Вашингтонського метрополітену. Протягом ранкової
години пік на другому тижні травня 1993 року роботу Червоної лінії метрополітену було затримано на дві години, оскільки жінка потрапила під потяг.
Замість того, щоб ігнорувати цю подію або ж поставитися до неї як до випадкової нещасної події, над якою метрополітен не має контролю, Ганн письмово перепросив пасажирів Червоної лінії. Ганн сказав: «Ми продаємо
продукт, тож якщо ми не надаємо його – а сьогодні зранку ми не зробили
цього як належить – ми заборгували людям вибачення»4.

a

Верховний Суд США (U.S. Supreme Court) – вища судова інстанція у США. Є кінцевою апеляційною інстанцією для всіх федеральних судів, з питань федерального законодавства, а також первинною інстанцією
у деяких визначених випадках. Складається з 9 осіб (голова та 8 членів), які призначаються Президентом
США та затверджуються Сенатом США. Призначені судді працюють без терміну дії повноважень (до виходу на пенсію, у відставку або ж до звільнення у випадку імпічменту). Заснований у 1789 році, розташований у Вашингтоні (округ Колумбія).
b «Не питай, не говори» (англ. Don't ask, don't tell) – закон США, прийнятий у 1993 році, який забороняв
служити у Збройних силах США геям і лесбіянкам, якщо вони не приховують свою сексуальну орієнтацію,
а також вимагав від командування і товаришів по службі не з'ясовувати відомості щодо сексуальної орієнтації військовослужбовців.
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6. Робота із ЗМІ
Одне з головних завдань відділу зв’язків з громадськістю – це знайти або
створити сприятливі новини стосовно організації та збути їх відповідному
ЗМІ. Приваблива популярність багатьох організацій – це те, що «напрацьовано рекламою», яка без фінансових витрат представляє організацію. Вона
також може виявитися набагато ефективнішою, ніж оплачувана реклама.
Вона може мати вищий рівень правдивості, аніж реклама, оскільки подається як звичайні новини, а не як оплачена інформація. По-друге, вона має
тенденцію захоплювати людей зненацька, які в іншому разі уникають оплачених рекламних повідомлень. По-третє, вона має високий потенціал для
драматизації з метою привернення уваги, тому що виступає під виглядом
важливої події.
Прес-релізи з PR традиційно оформлювалися письмово. Але для ЗМІ телевізійного та радіомовлення часто готуються відео випуски новин. Такі
прес-релізи, по суті, є телевізійними новинами, які створюються неприбутковими організаціями під виглядом звичайного випуску новин. Телевізійні
станції потім можуть у своїх місцевих випусках використовувати весь матеріал або його частину. Глядачі не знають первинного джерела. До останнього
потрібно ставитися обережно. Як ЗМІ, так і неприбуткова організація можуть накликати на себе суспільну критику, якщо видається, що вони навмисно вводять громадськість в оману.
Під кутом зору маркетингу, потрапляння у заголовки місцевої преси, на
телебачення або радіо може приносити користь. Зазвичай це буде той випадок, коли зусилля, націлені на зв’язки з громадськістю, є частиною кампанії
та контролюються фахівцями з маркетингу. Однак, співробітники відділу
зв’язків з громадськістю можуть мати обмежену маркетингову підготовку.
Маркетологи, перш за все, переконуватимуть їх починати з потреб та бажань
цільової аудиторії, а НЕ з потреб та бажань організації. Потрібно розуміти,
що ЗМІ шукають новину, а не намагаються передати погляд організації цільовій аудиторії, яка цьому часто чинить опір. Останнє буде торгівельним
підходом, проти якого ми виступали у Розділі 2.
Серед факторів, яких пошукують ЗМІ, будуть такі:
1. Наскільки цікавим є предмет для їхньої аудиторії?
2. Чи існує можливість відображення у більш ефектному вигляді за допомогою малюнків, інтерв’ю на живо й такого іншого?
3. Наскільки зрозумілим і вичерпним є прес-реліз, якщо він є (наприклад, включаючи допоміжні матеріали, статистику тощо)?
4. Як багато подальших «розкопок» вони повинні зробити?
5. Чи будуть вони мати ексклюзивний репортаж – стосовно всієї історії
або ж про її конкретну сторону?
Неприбуткова організація може збільшити свою привабливість для висвітлення у пресі за допомогою створення подій, які будуть привертати увагу
цільової публіки та ЗМІ. Зокрема лікарня, яка шукає уваги до себе з боку
громади, може організувати значний дослідницький симпозіум, запросити
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добре відомих доповідачів та знаменитостей, відсвяткувати ювілеї важливих
подій в історії закладу, організувати вечірки з приводу дня народження особливих пацієнтів, а також проводити прес-конференції. Кожна гарно організована подія не тільки справить враження на безпосередніх учасників, а й
послугує як можливість розвинути безліч історій, спрямованих на відповідні
ЗМІ та аудиторію.
7. Відстежувати веб-сайти та блогерів
У новому тисячолітті дуже важливим джерелом інформації та ознайомлення з неприбутковою організацією є її веб-сайт. Веб-сайти, які контролює
неприбуткова організація, можуть містити факти про організацію, останні
прес-релізи та приклади рекламних оголошень і програм, створені з метою
надати відвідувачам розуміння значення організації та її діяльності. Вони є
майданчиками, до яких звертаються люди, щоб стати волонтерами або зробити пожертву. Якщо сайти гарно розроблені, тоді вони досягнуть того, аби
відвідувачі слідкували за сайтом та залишали свої персональні дані. Повинні
бути посилання на інші сайти, які люди можуть вважати корисними; можливо, мають існувати чати, де люди зможуть «зустрітися» і обговорювати
спільні проблеми, на кшталт сайту Американського онкологічного товариства під назвою «Мережа тих, хто пережив рак». Веб-сайти новинних організацій є місцями, куди люди заходять з метою дізнатися про кризи та про
способи з ними впоратися.
Також важливо визнати, що існують веб-сайти, домашні сторінки та
блоги, які не контролюються неприбутковими організаціями, і які не населені кваліфікованими репортерами або дослідниками. Ці блоги провадять
люди, які просто відчувають: їм є що сказати. Вони можуть бути джерелами
достовірної та цінної інформації. Але також вони можуть розповсюджувати
негативні точки зору і (що гірше) брехню стосовно організації або з конкретного соціального питання. Блогери можуть бути дуже запальними та злісними, й особливо не звертати уваги на факти. Штатний персонал зі зв’язків
з громадськістю повинен постійно відслідковувати такі джерела і за необхідності впроваджувати контрзаходи. На щастя, існують такі веб-сайти, які вбачають своє призначення у протистоянні брехні, наприклад FactCheck.orga
від Анненберзької школиb. Вікіпедія (яка є джерелом інформації стосовно
багатьох неприбуткових організацій та конкретних соціальних проблем
стверджує), що її власні помічники виправляють помилки дуже гарно і часто
a FactCheck.org (дослівно: перевірка фактів) – сайт, створений згідно з проектом Центру громадської політики
Анненберг при Школі комунікацій Анненберг, яка діє у структурі Університету штату Пенсільванія. Місія –
захист прав виборців шляхом зниження рівня омани та плутанини у політиці США. Відстежує фактологічну
точність висловлювань діячів американської політики – у телевізійній рекламі, дискусіях, виступах, інтерв’ю,
прес-релізах тощо. Фінансується за рахунок пожертв благодійних організацій та окремих осіб.
b Анненберзька школа (Школа комунікацій Анненберг, Annenberg School for Communication) – вища бізнес-школа у структурі Університету штату Пенсільванія. Створена у 1958 році, сучасна назва з 1980 року.
Знаходиться у місті Філадельфія (штат Пенсільванія). Спеціалізується перш за все на маркетингових комунікаціях. Має у своєму складі 11 центрів. Школа носить ім’я Вальтера Анненберга (роки життя: 19082002) – підприємця, видавця, філантропа та дипломата, який за своє життя зробив пожертв номінальною
вартістю близько $2 млрд. Загальна назва «Анненберзька школа» стосується також Школи комунікацій
та журналістики Анненберг у структурі Університету Південної Каліфорнії.

449

Частина ІІІ
Розділ 14

Розробка маркетинг міксу
Менеджмент публічними ЗМІ та представлення суспільних інтересів

роблять це дуже швидко. Зрештою, на кожен негативний блог зазвичай існує
безліч інших блогерів, які критикують сказане та оголошують свою власну
точку зору.
У випадку зіткнення з негативними блогами, фахівці зі зв’язків з громадськістю можуть піддатися спокусі та вступити у бійку, розіславши свої
власні блоги. Це є розумною практикою, але виникають серйозні етичні проблеми, якщо блогери неприбуткової організації не визнають себе частиною
організації. Персонал зі зв’язків з громадськістю може помислити, що це
додає їм надійності у хаотичному світі блогерів, але існують високі шанси,
що їх «прикриття» буде здуте вітром, а це може з легкістю зробити скромну
проблему досить шкідливою.
У випадку, коли організація має власний веб-сайт, вигляд сайту та простота роботи на ньому можуть вплинути на реакцію громадськості щодо організації. Молода публіка цінуватиме дуже наглядні, швидко змінювані
сайти, бажано з рухливими картинками та останніми пісням і альбомами;
водночас старші групи віддають перевагу сайтам, заснованим на текстовому
поданні інформації та більш помірного змісту. Дуже важливо утримувати
сайт свіжим та час від часу змінювати його зміст, щоб люди на цей сайт поверталися. Останнє є більш вірогідним, якщо відвідувач отримає відчуття
того, що розробником сайту є особа, яка завжди шукає шляхи кращого задоволення його потреб. Розробники сайту можуть бути дуже важливими членами команди зв’язків з громадськістю та маркетингу.
8. Вимірювати результати
Публічність призначена для певних, відповідних аудиторії цілей, і вказані цілі формують основу, яка має бути виміряна. Головними вимірюваними показниками реакції є розголос, обізнаність, розуміння, зміна
відношення та конкретна поведінка.
Найпростіший та найпоширеніший показник ефективності представлення громадськості – це кількість згадувань у ЗМІ. Найбільш фахові рекламні агенти надають клієнтові «книгу вирізок» з газет або звіти щодо
запитів в Інтернеті, показуючи усі ЗМІ, в яких висвітлювалися новини стосовно організації; тож їх підсумковий звіт буде подібний до наступного:
Репортаж у ЗМІ включає 3500 дюймівa колонок новин та фотографій
у 350 публікаціях із загальним накладом 79,4 млн. примірників; 2500
хв. ефірного часу на 290 радіостанціях і приблизною аудиторією 65
млн. осіб; 660 хв. ефірного часу на 160 телевізійних станціях з приблизною аудиторією 91 млн. осіб. Якби цей час та обсяг були куплені
за рекламними розцінками, сума становила б $ 1.047.000.
Метою посилань на подібні рекламні витрати є пояснення рентабельності
представлення громадськості, оскільки загальні витрати на представлення
громадськості могли коштувати менше $ 1.047.000.
a

Дюйм (inch) – у США міра довжини, що дорівнює 2,54 см.
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З іншого боку, такий показник не вказує кількість людей, які насправді
прочитали, побачили або почули рекламне повідомлення, а також – що вони
потім собі подумали. Більше того, немає інформації щодо цільової аудиторії,
оскільки публікації мають різносторонню читацьку аудиторію. Дійсно, існує
справжня загроза, що організація намагатиметься максимізувати те, що
вона може виміряти. Легко та зручно виміряти успіх за виданими листівками, написаними статтями тощо. Розповсюдження більшої кількості брошур у 2007 році порівняно з 2006 роком може розглядатися як великий
прогрес, але це не означає більший вплив.
Краще вимірювання прагне дізнатися про зміни щодо суспільної обізнаності, розумінні та ставленні, які відбулися внаслідок кампанії представлення громадськості (приймаючи до уваги вплив іншого інструментарію
просування). Дзвінки за номером 800 можуть надати шанси це оцінити, подібно як підрахунки та оцінки записів у блозі. Однак, формальні опитування
через Інтернет або за телефоном можуть забезпечити більшу глибину розуміння та більшу достовірність дослідження.

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА РІВНІ КАМПАНІЙ
Зазвичай зв’язки з громадськістю є дуже важливою частиною зусиль неприбуткової організації з метою викликати бажану соціальну поведінку. Оскільки маркетингові категорії та інструменти є просто підходами до впливу
на поведінку, вони можуть бути безпосередньо застосовані у конкретних
кампаніях зв’язків з громадськістю, які намовлятимуть журналістів та редакторів новин розповідати про новини або ж висвітлювати подію.
Для ілюстрації використання засад, висвітлених у Розділі 2, візьмемо випадок з гіпотетичним фахівцем зі зв’язків з громадськістю, який працює на
асоціацію власників зброї, та розглянемо, по-перше, яким чином орієнтований на організацію фахівець буде підходити до проблеми отримання сприятливих відгуків у пресі стосовно важливості організації5:
1. Орієнтований на організацію фахівець з PR почне з допущення того,
що він або вона по суті має цікаву історію, якою, за умови висвітлення
її журналістом, захопиться широка громадськість.
2. Якщо журналісти не мають бажання розповідати історію, тоді припускається, що це внаслідок недооцінки ними насправді цікавої історії та
обсягу їхньої аудиторії, яка має бажання про неї дізнатися, або ж внаслідок звичайної ліберальної упередженості супроти власників зброї
журналісти бажають давати якомога менше позитивних відгуків про
них.
3. Фахівець з PR буде спиратися на свій багаторічний досвід роботи із
журналістами та пишатиметься знаннями щодо їх способу мислення.
У нього буде мало потреби досліджувати заздалегідь, як журналісти
відреагують на певну історію. Фахівець підготує необхідні прес-релізи
та спиратиметься на свою перевірену здатність бути переконливим у
451

Частина ІІІ
Розділ 14

Розробка маркетинг міксу
Менеджмент публічними ЗМІ та представлення суспільних інтересів

телефонній розмові або за допомогою образних прямих розсилок.
4. Отримання репортажу буде розглядатися, головним чином, як справа
переконання журналістів у факті, що історія є чудовою. Це означає:
наполегливо просуваючи історію, потрібно впевнитися, що журналіст
доходить до сприйняття думки фахівця з PR щодо високої якості історії.
5. Будуть підготовлені різні матеріали для журналістів з преси, радіо та
телебачення, проте лише один чи двоє з кожної широкої категорії висвітлять історію.
Яким чином буде виглядати підхід, орієнтований на споживача? Такий
фахівець з PR буде діяти зовсім іншим шляхом:
1. В ін або вона не припускатимуть, що ймовірні реакції цільових журналістів є їм відомі або будуть однаковими з реакціями фахівця з PR. Крім
того, він або вона припустить, що можуть існувати суттєві різниці, як
між ним і журналістами, так і серед представників різних ЗМІ.
2. Якщо дозволяє час, тоді у процесі планування стратегії забезпечення
висвітлення у ЗМІ фахівець з PR почне із дзвінків кільком ключовим
людям у ЗМІ, щоб отримати початкову реакцію на запропоновану історію та дізнатися, які особливості резонуватимуть з інтересами певних типів журналістів.
3. Фахівець з PR усвідомить, що висвітлення історії означає, що вона має
задовольняти короткострокові потреби та бажання журналістів. Ці потреби будуть відрізнятися у залежності від журналіста та можуть
включати одну чи більше з наступних турбот:
а. Наскільки тривалою має бути історія?
б. Наскільки історія сподобається журналістам?
в. Наскільки історія сподобається редакторам чи директорам новин?
г. Які є можливості, щоб журналіст зробив власний внесок в «обертання» історії?
д. Чи потрібно журналістові додатково «копати», аби гарно висвітлити історію (дехто може бажати багато можливостей для «розкопок», а дехто – ні)?
4. Переконання не є душею стратегії. Фахівець з PR має визнати, що пропонований «товар» перш за все є слушним. Журналістам має бути подані не тільки факти історії, а й другорядні матеріали, які можуть
відповідати їх специфічним потребам та бажанням. Ці другорядні матеріали можуть включати фотографії; організовані фотозйомки; короткі біографічні нариси ключових фігур історії; назви додаткових
джерел як у самій асоціації, так і поза її межами; списки додаткових
матеріалів; DVD з прес-релізами новин. Матеріали мають бути подані
відповідно до стилю обробки тексту кожного журналіста.
5. Фахівець з PR має визнати, що ця історія є лише однією з багатьох,
висвітлення яких цільовими журналістами він або вона прагне. Таким
чином, кожна окрема історія просувається як частина довгострокової
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стратегії побудови партнерських відносин з журналістами. Це часто
означає принесення у жертву короткострокових здобутків заради довгострокової вигоди. Наприклад, фахівці з PR, орієнтовані на продажі,
зазвичай неохоче допомагають журналістам для конкретної історії
розкопувати критичні (а іноді й об’єктивні) матеріали стосовно організації. Це буде розглядатися як таке, що просто заважає «робити продаж». Орієнтований на споживача фахівець з PR, забезпечуючи
журналістів назвами одного чи декількох незалежних зовнішніх джерел додаткової інформації, визнає, що це може викликати короткострокові проблеми, проте: а) дуже ймовірно, що журналіст у будь-якому
випадку сам знайде джерела (дуже часто більш ворожі); б) забезпечення зовнішнім джерелом збільшить достовірність даного повідомлення; в) найважливіше, що фахівець з PR з більш високою
імовірністю буде розглядатися (за винятком найбільш цинічних журналістів) як особа, стурбована задоволенням потреб журналіста, а не
просто продажем історії. Зорієнтоване на споживача джерело новин –
це саме те, що намагається допомогти.

ЗАХИСТ ГРОМАДСЬКИХ ПРАВ
Багато неприбуткових організацій визнали потенціал та необхідність зусиль змінити інституційне та соціальне середовища, в якому має місце небажана поведінка. Таким чином, різні групи бачать необхідність у здійсненні
реформ на кшталт:
1. Зміна податкового законодавства таким чином, щоб здатні до пожертвувань люди змогли більше робити пожертв неприбутковим організаціям.
2. Тиск на підприємців та роздрібних торговців з метою пакування товарів у контейнери, які розкладаються у природних умовах, ніж просто
заохочення населення до їх повторного використання.
3. Припинення неформальної заборони на багатьох телевізійних станціях США рекламувати презервативи на ТБ.
4. Зміна сприйняття жертв зґвалтувань – від «вони на це заслуговують»
на те, що вони дійсно є жертвами.
5. Зміна проблеми харчування – від допомоги людям краще харчуватися
та втрачати вагу, до змушення виробників продуктів харчування зменшити кількість насичених жирів в їх продукції та забезпечити краще
маркування продуктів харчування6.
6. Провадити тиск на Конгрес США з метою зменшення субсидій фермам
з вирощування тютюну та/або збільшення тютюнових податків, аби
вищі ціни знизили споживання тютюну.
7. Примусити більшу кількість рекламодавців показувати у рекламі інвалідів, щоб суспільство стало вважати нормальним створення для них
пристосувань7.
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Досягненню цих реформ за допомогою представлення прав громадськості
все більше і більше відводиться центральна роль у маркетингових стратегіях
неприбуткових організацій. Тим, кого раніше називали традиційними фахівцями з PR, тепер було кинуто виклик (зазвичай, у співпраці з іншими особами та організаціями) задля зміни соціальної та інституційної структури
навколишніх соціальних проблем з головною метою впливу на соціальні програми.
Соціальні завдання сьогодення
Однією з ключових проблем у багатьох кампаніях з впливу на поведінку
є те, що реакція на проблему не є дуже важливою для людей. Кампанії не досягли того рівня суспільного розуміння, коли люди та передові гравці відчувають, що їм потрібно багато чого зробити. Як вказує Андреасен у своїй книзі
«Соціальний маркетинг у 21 столітті»8, виклик є одним з вагомих соціальних завдань сьогодення, і це є ключовим питанням для зв’язків з громадськістю.
Соціальні проблеми проходять відносно передбачувану низку стадій, за
якими вони виникають, розглядаються або відступають у тінь. Андреасен
пропонує наступні стадії:
Стадія 1: Неуважність до проблеми. Ситуація, коли соціальна проблема існує, про це часто свідчать конкретні дані або драматичні історії. Але вона нікого не турбує.
Стадія 2: Відкриття проблеми. На проблему звертає увагу окрема
особа або група (у тому числі ЗМІ) – ті, хто вважає, що вона вимагає рішення.
Наприклад, нюанси проблеми будуть виникати в усвідомленні тих
осіб, на кого вона найбільше впливає.
Стадія 3: Висунення на порядок денний. Для того, щоб це відбулось,
спонсорам та активістам потрібно знайти досить важливу тему з метою
привертання уваги.
Стадія 4: Окреслення альтернатив. Аналітики та захисники дивляться на дані та обмірковують, яким чином проблему можна
розв’язати.
Стадія 5: Вибір напрямів дій. Тут дискусія відбувається стосовно витрат та ефективності різних рішень. Саме на цьому місці конфронтуючі сили виникають та зміцнюють свої позиції.
Стадія 6: Запуск початкових заходів. На даному етапі фонди та/або
уряд вкладають гроші у програми. Організації роблять перші спроби
та випробують альтернативні стратегії і тактики.
Стадія 7: Переоцінка та можливе перенаправлення зусиль. При
найбільш важких змінах прогрес буде повільним та проходитиме періоди прискорення, уповільнення, прогресії і регресії. У певний момент відповідальні особи відчують, що прийшов час проаналізувати
стан проблеми. Результатом може стати переорієнтація та відновлення
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втручання. Але цього може і не статися! Історія СНІД є яскравим прикладом таких змін.
Стадія 8: Досягнення успіху, провалу або забуття. Через декілька
років для вирішення проблеми буде знайдені певні основні рішення,
або ж буде доведена неможливість її розв’язання, проте у зв’язку з відсутністю значного прогресу чи нових даних проблема «зійде з екранів
радарів». Останнє також може бути результатом нової конкуренції з
боку найостаннішої соціальної проблеми, яка захопить уяву громадськості!
Вчені дали зрозуміти, що насправді є три завдання сьогодення, які важливі задля поліпшення стану соціальних проблем9. По-перше, є порядок денний ЗМІ. Популярність питання дуже часто знаходиться в руках
журналістів та редакторів газет New York Times і USA Todaya, коментаторів
новин на каналах Channel 4 і WAMU, редакторів журналів New Yorker та
People. Але вони лише відіграють певну роль. Коен відзначив, що ЗМІ не визначають те, що суспільство думає з приводу питання, але вони мають великий вплив на те, що ми стосовно нього думаємо10.
Наступним за значенням завданням сьогодення є, звичайно ж, громадський порядок денний . Завдання громадськості дуже часто визначає третє
завдання сьогодення, а саме політичний порядок денний. На жаль, політикам та маркетологам неприбуткової сфери визначення позиції громадськості
з будь-якого питання є дуже надокучливим завданням, проте воно вкрай
важливе для фахівців з PR та тих маркетологів неприбуткової організація,
хто бажає просувати особливі рішення. Даніель Янкеловичb стверджує, що
широке використання опитування громадської думки є недостатнім, аби дізнатися позицію люди стосовно важливих та особисто складних соціальних
проблем11 . Він стверджує, що існує різниця між та «думкою більшості» та
«громадським судженням». Перше поняття є відносно поверховим, суперечливим, та не ґрунтується на особистій відповідальності. Громадське судження – це результат того, що людина продумала питання, зрозуміла
альтернативи та врахувала особисті наслідки вибору, який може бути зроблений.
Інструментарій і тактика
Цільовими групами у процесі представлення прав громадськості можуть
бути законодавці, регулятори, медійні посередники, бізнесмени, потенційні
a

USA Today (США Сьогодні) – перша загальнонаціональна щоденна газета у США. Заснована у 1982 році,
редакція знаходиться у Вашингтоні (округ Колумбія). Входить у склад медійного конгломерату Gannet Company. Станом на 2008 рік наклад номеру становив 2,25 млн. примірників (2-е місце у англомовному світі, після
індійської газети Times of India).
b Янкелович, Даніель (Daniel Yankelovich) – американський аналітик громадської думки, вчений із соціальних
наук. Народився у 1924 році. Закінчив Гарвардський університет та аспірантуру у Сорбонні (Франція). Як
професор психології, викладав в Університету штату Нью-Йорк. У 1958 році заснував агенцію маркетингових
досліджень Daniel Yankelovich, Inc., пізніше перейменовану у Yankelovich, Skelly, & White, Inc. У 1976 році
разом з Сайрусом Венсом заснував позапартійну групу з вивчення громадської думки. Лауреат премії Всесвітньої асоціації вивчення громадської думки. Автор низки наукових книжок.
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прихильники та широка громадськість. У випадку фокусування на законодавцях та регуляторах, представлення прав громадськості переважно називають лобіюванням.
Є дуже багато інструментів і тактик, які громадські захисники неприбуткового сектору можуть використовувати з метою досягнення цілей кампанії.
Ми виділяємо основні з них.
1. Проведення громадських просвітницьких кампаній
Це особливо важливо на 2-й Стадії процесу встановлення порядку денного. Перш ніж люди розглянуть питання щодо прийняття заходів обережності задля запобігання СНІД, вони повинні знати, що така проблема існує і
що вона є однією з тих, які можуть вплинути на них особисто, якщо вони не
змінять свою поведінку. Хтось має сказати студентам: «СНІД є вбивцею, він
є більш поширеним, ніж ви думаєте; і це не тільки проблема когось іншого»12. Хтось має сказати африканським жінкам, що їх чоловіки можуть
заразитися СНІД у стосунках з іншими жінками, то ж вони повинні самі піклуватися про себе.
2. Оформлення питання
Основне завдання в просуванні соціальних проблем через Стадії 3, 4 і 5
полягає у впливі на те, як проблема оформлена. Будь-яку організацію чи установу визначає позначка та символи, які використовуються у важливих перемовинах, оскільки вони мають важливу перевагу щодо визначення
результату. Раніше у дебатах стосовно абортів питання оформлялося таким
чином: з одного боку були ті, хто був за аборти, з іншого – хто був за життя.
Змушені оборонятися, захисники абортів спробували змінити формулювання дебатів – як між тими особами, хто проти абортів, й тими, хто за вибір.
Бути першим в оформленні питання – це завжди краща стратегія. Але якщо
представник не є першим, тоді ніколи не слід стверджувати, що термінологія
супротивника не становить проблеми.
3. Участь ЗМІ у представленні прав громадськості
Майкл Перчук описує представлення прав громадськості засобами масової інформації як «стратегічне використання засобів масової інформації з
метою просування громадської політичної ініціативи»13. Особливо важливим
це є на Стадіях 4 та 5, коли різні фонди, державні установи та неприбуткові
організації (які сприяють суспільним змінам) намагаються вирішити: що ж
робити з проблемою. Воллак описує роль ЗМІ наступним чином:
Представлення прав громадськості засобами масової інформації просуває низка стратегій, які стимулюють широке висвітлення питань в
ЗМІ з метою переосмислити суспільні дебати, збільшити громадську
підтримку задля більш ефективного підходу до вирішення питань на
політичному рівні... Це не є спробою змінити поведінку людини, але
акцентує увагу на зміні способу розуміння самої проблеми14.
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Представлення прав громадськості засобами масової інформації також
може відіграти більш ранню роль на Стадії 2. Якщо питання усе ще відкрите,
Воллак пропонує використовувати те, що він називає «творча епідеміологія». Цей підхід використовує добру, сувору науку з метою привернути увагу
ЗМІ до питання, яке вони повинні охопити й опрацювати таким чином, щоб
ігнорувати його було неможливо. Він наводить в якості прикладу відеозапис
щодо курців Американського онкологічного товариства, який говорить, що
«1000 чоловік щодня перестають палити, оскільки помирають. Це є еквівалент катастрофі кожного дня двох наповнених пасажирами великих авіалайнерів, де всі загинули»15. Таке яскраве використання фактів не тільки
зрозуміло прояснює питання, але й дає ЗМІ образне гостре слово, яке вони
можуть відразу використовувати у наступному виданні або у наступному випуску новин.
4. Створення псевдоподій
Часто кампанії потрібно щось драматичне, аби привернути увагу ЗМІ, політиків та широкої громадськості. Даніель Бурстінa вперше описав підхід
(який він назвав «псевдо подією») у 1961 році як подію, «гідну висвітлення
в пресі», яка штучно створена представниками з метою привернути увагу
ЗМІ та висвітлити питання, важливе для маркетологів кампанії16. Прикладами псевдоподій є прес-конференції, розрізання червоної стрічки на церемонії, телевізійна трансляція підписання законопроекту, а також більшість
«можливостей сфотографуватися» у політичній кампанії. Класичним прикладом псевдоподії є тактика прибічників привертання уваги громадськості
до того, в якій мірі на початку століття є неврегульована справа щодо вмісту
токсичних речовин у продуктах харчування. Прибічники скликали пресконференцію, на якій журналісти побачили стіл з купками порошків декількох кольорів. Після прибуття журналістів різні люди на чолі столу мовчки
поклали до рота ложки з цими речовинами. Суть для зібраних журналістів
полягала у наступному: купки зображали обсяги формальдегіду, миш’яку
тощо, які звичайна людина споживає кожного року. Такий захід здобув
більше охоплення, ніж міг досягти будь-який сухий звіт чи набір статистичних даних.
Гарним прикладом сучасної псевдоподії є документальний фільм Моргана
Сперлокаb під назвою «Подвійна порція для мене», що був висунутий на премію «Оскар» у 2004 році. Сперлок харчувався лише гамбургерами у McDonald’s три рази на день протягом місяця, й не лише набрав вагу, а й отримав
деякі серйозні проблеми зі здоров’ям. Негативна реакція на фільм змусила
McDonald’s посилити свою публічну кампанії у ЗМІ, включно зі створенням

a Бурстін, Даніель (Daniel Boorstin) – американський історик, викладач, юрист та письменник. Роки життя:
1914-2004. Викладав у низці університетів, був директором Національного музею історії та техніки Смітсонівського інституту, керівником Бібліотеки Конгресу США. Автор понад 20 книжок, зокрема з американської
та світової інтелектуальної історії. Лауреат Пулітцерівської премії з історії 1974 року.
b Сперлок, Морган (Morgan Spurlock) – американський режисер-документаліст, гуморист, телевізійний продюсер, сценарист і політичний діяч. Народився у 1970 році.
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власної контр-реклами, яку показували у кінотеатрах. Інші потенційно важливі фільми включають стрічку «Хворий» Майкла Мураa.
У ХХІ столітті не завжди є необхідність звертати увагу формальними засобами масової інформації. Учасники YouTube дуже добре зацікавлюють
драматичними подіями, реальними чи вигаданими. Політики протягом наступного десятиліття мають бути дуже обережними у своїх «псевдоподіях»,
оскільки ентузіасти домашнього відео можуть відстежувати кожен їх рух та
висловлювання. Дійсно, опозиційні кандидати часто наймають таких ентузіастів відео. Це саме така людина, зачарована подією, «втопила» кампанію
з переобрання сенатора Джорджа Аллена у 2006 році.
5. Видання впливових книг та op-ed статей
Дискусії з низки найважливіших соціальних питань різко змінювалися
з публікацією пам’ятної книги, написаної прибічником. Книга «Джунглі»
Аптона Сінклераb назавжди перевернула м’ясопереробну промисловість.
«Жіноча містика» Бетті Фріданc змінила погляд жінки на саму себе та дала
потужний імпульс жіночому рухові. Книга «Небезпечний на будь-якій швидкості» Ральфа Надераd вперше звернула увагу Америки на серйозні недоліки у сфері безпеки більшості автомобілів, внаслідок чого були розроблені
та прийняті у 1970 році великі зміни у законодавстві з питань безпеки.
Також «Тиха Весна» Рейчел Карсонe дуже вплинула на рівень занепокоєння
людей у всьому світу станом навколишнього середовища.
Подальші дискусії стосовно рішень можуть бути збільшені виданням
книг та op-ed статей у газетах. Багато агенцій з PR для цього мають фахівців,
які часто пишуть книги та статті для більш престижних прибічників як для
«авторів».
У ХХІ столітті книга Патнемаf «Боулінг наодинці»17 звернула увагу на
зниження згуртованості американців. Рітцер застеріг нас щодо «макдональдизації» світу18 ,Ерік Шлоссерg писав про негативні наслідки становлення
a Мур, Майкл (Michael Moore) – американський кінорежисер, автор, соціальний критик та громадський активіст.
Народився у 1954 році. Режисер і продюсер фільму Фаренгейт 9/11, що став найбільш касовим документальним
фільмом усіх часів. Фільм «Хворий» (2007 рік випуску) висвітлює проблеми американської системи охорони
здоров’я; фільм має касовий успіх та здобув премію «Оскар» у номінації «Найкращий документальний фільм».
b Сінклер, Аптон (Upton Sinclair) – американський письменник і політичний активіст, автор понад 100 книжок.
Роки життя: 1878-1968. Його книга «Джунглі» (1906 рік випуску) розкрила умови роботи американської м’ясопереробної промисловості, що викликало обурення громадськості та значною мірою посприяло ухваленню закону щодо інспекції виробництва м’яса.
c Фрідан, Бетті (Betty Friedan) – американська письменниця та феміністка. Роки життя: 1921-2006. Її книга «Жіноча містика» (The Feminine Mystique), що вийшла у 1963 році, дала поштовх для «другої хвилі» феміністського
руху у США. Провідна діячка жіночого руху 60-70-х років ХХ сторіччя. Очолювала Національну організацію
жінок, рух Удар жінок за рівність, Національну асоціацію за скасування законів про аборти.
d Надер, Ральф (Ralph Nader) – американський політичний активіст, письменник, адвокат та лектор. Народився
у 1934 році. Спеціалізується на проблематиці захисту прав споживачів, збереження довкілля та демократизації
державного апарату. 5 разів пробував висуватися кандидатом на посаду Президента США (від Демократичної
партії, Партії Зелених та як незалежний кандидат).
e Карсон, Рейчел Луїз (Rachel Carson) – американський біолог та еколог. Роки життя: 1907-1964. Її книга «Тиха
весна» (1962 рік) збудила громадськість та значною мірою вплинула на заборону пестицидів у США, а також
сприяла розвиткові екологічного руху. Посмертно нагороджена медаллю Свободи.
f Патнем, Роберт Девід (Robert D. Putnam) – американський політолог, фахівець з питань державного управління.
Народився у 1941 році. Професор Школи державного управління ім. Джона Кеннеді у Гарвардському університеті. Його стаття «Боулінг наодинці: зниження соціального капіталу Америки» (1995 рік) та книга «Боулінг наодинці: Колапс і відродження американського співтовариства» спричинили суспільну дискусію, яка триває далі.
g Шлоссер, Ерік (Eric Schlosser) – американський журналіст, драматург; автор відомих журналістських розслідувань. Народився у 1959 році.
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«Нації фаст-фуду»19 . За книгою Шлоссера був знятий фільм у 2006 році, де
головні ролі зіграли актори Грег Кіннерa та Брюс Віллісb.
6. Заручитись допомогою розважальних ЗМІ
Ми вже говорили у декількох місцях про силу знаменитостей, які можуть
пожвавити увагу до питання внаслідок докладання до нього своєї особистої
харизми та вміння привернути до себе увагу ЗМІ та політиків. Мешканці Вашингтону цілком звикли, що знаменитості з’являються на Капітолійському
Пагорбі не стільки з метою сказати, що вони знають стосовно проблеми (хоча
деякі, як от Майкл Дж. Фокс, є винятками), але заради можливості здобути
увагу конгресменів підчас слухання питання та потрапити у вечірні новини.
Серед нещодавніх промовців були:
s Майкл Джексонc привертав увагу до СНІД в Африці (березень 2004 р.).
s Джессіка Сімпсонd сприяла операції «Посмішка», в рамках якої безкоштовно здійснюються коригуючи операції дітям із бідних країн, що мають
вроджену вовчу пащу (березень 2006 р.).
s Мухаммед Аліe привернув увагу до своєї хвороби Паркінсона (травень
2002 року).
s Ешлі Джаддf розповіла про необхідність вакцинації проти СНІД в Африці
(2005).
s Боно розповідав про необхідність списати бідним країнам борговий тягар
(жовтень 2005).

a

Кіннер, Грег (Gregory «Greg» Kinnear) – американський кіноактор та ведучий телевізійних програм. Народився у 1963 році.
b Вілліс, Брюс (Walter Bruce Willis) – американський актор. Народився у 1955 році. За період 1980-2012
років зіграв у 70 фільмах: «Міцний горішок» (1988), «Кримінальне чтиво» (1994), «П'ятий елемент» (1997),
«Шосте чуття» (1999), «Місто гріхів» (2005) та інших. Лише роль у фільмі «Шосте чуття» принесла йому
близько $100 млн.
c Джексон, Майкл (Michael Jackson) – американський співак, автор пісень, артист, танцюрист, музичний
продюсер, хореограф, бізнесмен і меценат. Роки життя: 1958-2009. Дебютував на сцені разом з братами у
1964 році. Сольні виступи – з 1971 року. З початку 1980-х – домінуюча постать у поп-музиці США та світу.
Був законодавцем стилю і моди, впроваджував нові технології виконання, руйнував расові бар’єри та перетворював середовище у форму мистецтва й інструмент реклами. Визнаний найуспішнішим артистом
усіх часів. Лауреат 13 премій «Греммі» та інших нагород. Мав суперечливе особисте життя. Притягався до
суду за відносини з дітьми, проте звинувачення знімалися або ж присяжні засідателі визнавали його невинним. Займався благодійництвом, зокрема допомагав біженцям та дітям у колишній Югославії. Помер
від зупинки серця та дихання після вживання знеболюючого препарату; його лікар був засуджений за ненавмисне вбивство.
d Сімпсон, Джессіка (Jessica Simpson) – американська акторка, співачка, телевізійна ведуча, дизайнер, художник запису, бізнесмен. Народилася у 1980 році. Виступає з 1999 року. До 2012 року продано понад 30
млн. альбомів з записами її пісень.
e Мухаммед Алі (Muhammad Ali; ім’я від народження: Кассіус Клей Марцелл-молодший) – американський
професійний боксер, філантроп, громадський активіст. Народився у 1942 році. Провів 61 бій, переміг у
56, у тому числі у 37 боях – нокаутом. Триразовий чемпіон світу у надважкій вазі, чемпіон Олімпійських
ігор та ін. Творець нового стилю: «пурхати як метелик, жалити як бджола». Вважається культурною іконою.
З 1964 році – прибічник ісламу. У 1967 році був засуджений за відмову служити в армії США під час війни
у В’єтнамі, але через 4 роки його апеляцію задовольнив Верховний Суд. З 1984 року страждає хворобою
Паркінсона. Продовжує активну громадську діяльність.
f Джадд, Ешлі (Ashley Judd; ім’я від народження: Ashley Tyler Ciminella) – американська акторка, дизайнер,
модель, громадська та політична активістка, філантроп. Народилася у 1968 році.
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Світ розваг має другорядну роль у кампаніях. Фільми та телебачення можуть мати великий вплив на те, що громадяни вважають нормальним або
прийнятним, яких цілей вони прагнуть, кого вони сприймають в якості авторитетів тощо. Ці ефекти можуть бути негативними. Багато хто стверджує,
що легковажне відношення режисерів, сценаристів і продюсерів до сексу,
куріння та вживання наркотиків зробило чималий внесок у проблеми, які
ми маємо сьогодні, особливо серед молодих людей. Проблема паління підлітків, як видається, часто підноситься й опускається залежно від того, що
показується у кіно.
Однак, як зазначалося раніше, телебачення й кіно також можуть бути засобами позитивних змін. Фільму Альберта Гораa «Незручна правда» приписувався вражаючий вплив на суспільне ставлення (й увагу) до проблем
глобальної зміни клімату. Іноді це просто винесення питання на розгляд у
радіомовленні чи у кіноіндустрії. У перші роки ХХІ століття програма каналу NBC «Західне Крило»b багато зробила для освіти громадськості з важливих питань державної політики. Багато соціальних спостерігачів
вважають, що ця програма зробила більше для пояснення проблем сьогодення (природа тероризму, використання вибірки у переписі населення), ніж
будь-яке інше громадське обговорення чи висвітлення у ЗМІ. (Спостерігачі
також відзначили, що програма зробила дуже багато для протидії широко
поширеній думці, що федеральні державні керівники були аморальними,
корисливими егоїстами – неочікуваний вдалий хід у PR!)
7. Лобіювання
Багато було написано про важливість лобістів у законодавчих та регуляторному процесах. Багато неприбуткових організацій наймають структури,
чий єдиний обов’язок полягає в тому, щоб дізнаватися щодо законодавців,
членів комітетів, а також інших великих гравців у будь-якому обговоренні
державної політики, яке може впливати на майбутнє неприбуткових організацій та успіх їхніх різноманітних місій. Робота лобіста полягає в тому,
аби переконатися, що позиція неприбуткової організації є зрозумілою для
особи, яка приймає остаточне рішення. Часто це означає забезпечення, щоб
a Гор, Альберт (Ал Гор, Al Gore, повне імя: Albert Arnold «Al» Gore Jr.) – американський політик. Народився у
1948 році. Член Демократичної партії. Конгресмен, сенатор від штату Теннессі у 1977-1993 роках. Віце-президент США у 1993-2001 роках за Президента Білла Клінтона. У 2000 році був кандидатом від Демократичної
партії на посаду Президента США; набрав більше голосів, проте отримав менше виборщиків та програв Джорджу Бушу-молодшому. Після 2001 року – член правління низки корпорацій, активний учасник екологічного
руху. У 2007 році за фільм «Незручна правда» (стосовно впливу людини на довкілля) отримав Нобелівську
премію миру та два «Оскари» (за кращу документальну стрічку та за кращу оригінальну пісню). Разом з тим
діяльність А.Гора як еколога стала об’єктом публічної критики, пародіювання та дошкульних насмішок (зокрема, у серіалах «Південний парк», «Гріффіни»). У 2009 році група експертів за участю А.Гора перебувала в
центрі скандалу, у зв’язку із звинуваченнями у фальсифікації фактів, які суперечать теорії глобального потепління.
b Програма каналу NBC «Західне крило» (NBC program The West Wing) – телевізійний серіал, що демонструвався у 1999-2006 роках (разом 88 серій) і показував діяльність вигаданого президента та його команди. Головний виконавчий продюсер – Аарон Соркін. ЗМІ визначали серіал як творення образу ідеального
ліберального правління (в руслі політики Демократичної партії США). NBC – найдавніша у США велика мережа радіо та телевізійного мовлення, заснована у 1926 році. Засновник і основний власник – корпорація
«General Electric» (з перервою у 1930-1986 роках). NBC має 10 станцій та близько 200 філій по всій території
США. Штаб-квартира – у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк).
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її спікери мали доступ до важливих людей з метою представити свою
справу20. Андреасен припускає, що багато підходів маркетологів можуть
бути застосовані до того, щоб традиційно зачиналося з метою лобіювання
проблем21.
8. Робота через систему освіти
Строки деяких кампаній можуть вимагати впливу впродовж поколінь,
аби просувати питання різними програмами й отримати запропоновані та
реалізовані рішення. У таких випадках ініціатива вочевидь націлена на
шкільні системи, які іноді розглядаються як спосіб впливу на майбутні цільові аудиторії та майбутніх одержувачів рішень, а іноді впливають на питання, що дискутуються22. Шкільні програми також можуть мати
короткостроковий вплив. У багатьох країнах, що розвиваються, було виявлено: один з кращих способів впливу на батьків – це спочатку вплив на дітей
у школі, а вони вже принесуть повідомлення додому. Маркетологи неприбуткових організацій часто готували класам навчальні плани, роздаткові матеріали, аудіовізуальні засоби та вікторини, з метою змінити думки людей
щодо правильного харчування або ж цінності профспілкового руху.23
9. Мобілізація широкого загалу
Двадцять років тому факсові апарати були вирішальним засобом зв’язку
для революціонерів у Східній Європі, які прагнули задокументувати усе, що
відбувається усередині їхніх країн, з метою ознайомлення решти світу, особливо зарубіжних ЗМІ. Сьогодні вірусний маркетинг через Інтернет виявився
аналогічним потужним засобом (www.viralmarketing.com). Наприклад, організація Amnesty International створила мережу з захисту прав громадськості під назвою FAST (Fast Action Stops Torture, дослівно: Швидка дія
зупиняє тортури), яка пов’язує широке коло осіб та організацій, що можуть
висловлюватися, коли у всьому світу піднімаються основні проблеми прав
людини. У жовтні 2000 року організація закликала її членів вийти на зв’язок
з турецькою владою стосовно курда Сехмуза Темеля, який перебував під вартою та раніше піддавався тортурам з боку влади. В рамках кампанії надіслано 2200 повідомлень електронною поштою, і Темель був звільнений;
цілком можливо, це сталося завдяки вказаній кампанії.24
Захист прав широкого загалу також може бути дуже потужними, особливо на Стадіях 5 та 6 – вибір варіантів та початок втручання25. Злива листів
електронною поштою може мати потужний вплив на ЗМІ та поточні завдання громадськості. ААRP, з її 37 мільйонами членів, пишається тим, що
організація для конкретних підходів здатна мобілізувати потужний захист
за допомогою прямої розсилки листів та телефонних дзвінків силами своїх
штатних службовців та волонтерів. Організація регулярно видає Книгу Пріоритетів у форматі PDF (assets.aarp.org/www.aarp.org_/articles/legpolicy/PrioritiesBook.pdf) з метою інформувати своїх потенційних прибічників, що
саме на даний час є важливим і які позиції займає AАRP.
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10. Використання щорічного звіту
Більшість неприбуткових організацій випускають щорічний звіт у тому
чи іншому вигляді. У невеликих організаціях це може бути простий документ на декілька сторінок. У більш великих організаціях, він розглядається
як потенційно потужний засіб зв’язків з громадськістю, спрямований на основні цільові аудиторії (див. Рисунок 14-2). Вражаючий звіт може вплинути
на майбутніх спонсорів та окремих донорів. Він може зображати історії, які
заохочують волонтерів. І це може бути мотивацією для постійних співробітників, які можуть вважати себе частиною першокласної організації.

Нагадування: Захист прав громадськості повинен бути
зорієнтований на цільову аудиторію
Нагадування тут є необхідним. Небезпека у компонентах PR багатьох неприбуткових кампаній полягає у такому заглибленні у пошуки «шляхетних» цілей поведінки, що основні зусилля будуть з продажу позиції
захисників. Це є основною тактичною помилкою.
Ключовим моментом є показати різним об’єктам рекомендовані дії в їхніх
інтересах. Ми обговорювали раніше, як цей підхід буде застосовуватися до
Рисунок 14-2. Річний звіт Армії Спасіння

Джерело: Армія Спасіння. Друкується з дозволу Pinnacle
Communications Resource Co., LLC.
462

Частина ІІІ
Розділ 14

Розробка маркетинг міксу
Менеджмент публічними ЗМІ та представлення суспільних інтересів

журналістів та інших осіб у ЗМІ. Коли політика стає вирішальною і законодавці повинні бути у центрі уваги, ключовою потребою завжди буде переобрання. Як наслідок, громадські захисники неприбуткових організацій
мають показати, як запропоновані заходи сприятимуть переобранню або ж,
принаймні, не нашкодять політику. Одним із способів у багатьох лобістів
(наприклад, Національної стрілецької асоціаціїa) є прагнення продемонструвати позитивний електоральний вплив (влаштовуючи телефонні дзвінки від
широкого загалу та листи від виборців, говорячи сенатору чи конгресмену,
що певна позиція, безумовно, подобається виборцям). Це лише звуковий
маркетинг, який може застосовуватися однаково з інших засобами захисту
прав громадськості.
Висновки
Зв’язки з громадськістю є добре усталеною функцією у прибуткових та
неприбуткових організаціях. Традиційно PR відповідальні за підтримання
та зміцнення іміджу організації. Друга основна роль – це конкретні кампанії
з впливу на поведінку.
Традиційно завданням зв’язків з громадськістю є формування, підтримка
або зміна суспільного відношення до неприбуткової організації, її програми
та її персоналу. Процес PR складається з восьми кроків: 1) визначення для
організації відповідних груп громадськості, 2) оцінка іміджу та відношення
цих груп громадськості до організації, 3) встановлення цілей щодо іміджу
та відносин з ключовими групами громадськості, 4) розробка економічно
ефективних PR-стратегій, 5) підготовка до кризи у зв’язках з громадськістю,
6) співпраця з ЗМІ, 7) відстеження веб-сайтів та незалежних блогерів, а
також 8) вимірювання результатів. Так само, як скрізь в організації, орієнтація на споживача є найкращою філософією у довгостроковій та короткостроковій PR-стратегії.
У конкретних кампаніях фахівців з PR здебільшого просять вплинути на
«вищі» соціальні структури та завдання сьогодення, на норми і цінності, які
мають глибокий вплив на індивідуальну поведінку «нижчих». Це зветься
представленням прав громадськості. Важливо зрозуміти стадії, через які соціальні проблеми проходять на шляху до визнання та розгляду. На різних
стадіях у команди з PR існує ціла низка інструментів і тактик, які можна
використовувати з метою досягнення цілей кампанії, у тому числі формулювання характеру публічних дебатів, здійснення навчання громадськості, заохочення ЗМІ до представлення прав громадськості, створення псевдоподій,
написання впливових книг та op-ed статей, заручення підтримкою розважальних ЗМІ, праця через систему освіти, лобіювання, а також прикладення
зусиль широкого загалу через електронну пошту, використання телефону та
факсу.
a

Національна стрілецька асоціація (National Rifle Association) – неприбуткова організація, об’єднує власників
стрілецької зброї. Місія – захист особистих та майнових прав власників зброї на полювання та самооборону,
що є невід’ємною складовою громадянських прав американців, захищеною Другою поправкою до Біллю про
права. Асоціація створена у 1871 році. Штаб-квартира у місті Ферфакс (штат Вірджинія). Станом на 2012 рік
нараховує близько 4,5 млн. членів. Бюджет 2012 року – $231млн.
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Запитання:
1.
Ви є директором з маркетингу Американського фонду спадщини.
Ваше дослідження показує, що широкий загал не дуже стурбований небезпекою жувального тютюну, який надалі споживається істотною (хоча й
невеликою) частиною населення. Ваше завдання полягає в підвищенні важливості цього питання серед завдань сьогодення для громадськості, політиків та ЗМІ. Ваша кінцева мета – більш жорстке законодавство. Опишіть
основні елементи вашого підходу.
2.
Мусульманські благодійні фонди у Сполучених Штатах розглядаються багатьма американцями як такі, що надають потенційну підтримку радикальним угрупованням. Який би Ви використали підхід з
метою переконати людей, що ваш Мусульманський фонд заслуговує на довіру?
3. Дискусія навколо досліджень стовбурових клітин провадиться між
релігійними групами (які виступають проти) та науковцями (які виступають за). Група вчених попросила Вашої допомоги у формулюванні питання, аби більше людей підтримали їх. Як би ви діяли?
4. Вашою роботою був збір коштів на благодійність. Зараз Ви переведені на посаду фахівця з PR. Ви отримали невеликий бюджет, щоб супроводжувати три академічних курси. Які курси ви б обрали та чому?
5. Ви вважаєте, що PR повинні бути перебудовані таким чином, аби
вони підпорядковувалися маркетингу. Як би ви переконували генерального
директора Американського онкологічного товариства, що це гарна ідея?
Джерела та примітки:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Частина матеріалу у цьому розділі взята від: Philip Kotler and William
Mindak, “Marketing and Public Relations”, Journal of Marketing, October 1978, pp. 13-20.
Scott M. Cutlip, “The Beginning of PR Counseling”, Editor and Publisher,
November 26, 1950, p. 16.
Robert Hanley, “New Jersey Court Overturns Ouster of Gay Boy Scott”,
New York Times, August 5, 1999, p. A-1.
Robert F. Howe, “Metro Apologizes for Delays”, Washington Post, May
14, 1993, p. C4.
Матеріал у цьому пункті взято від: Alan R. Andreasen, “Communicating
by Listening”, Issues & Opportunities, Vol. 1, No. 5 (August 1989).
Brian Wansink, “Environmental Factors that Unknowingly Increase Food
Intake and Consumption Volume of Unknowing Consumers”, Annual Review of Nutrition, Vol. 24 (2004), pp. 455-479.
Richard W. Pollay, “The Distorted Mirror: Reflections on the Unintended
Consequences of Advertising”, Journal of Marketing, Vol. 50 (1986), pp.
18-36.
Alan R. Andreasen, Social Marketing in the 21st Century (Thousand Oaks,
CA: Sage Publications, 2006).
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16.
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James W. Dearing and Everett M. Rogers, Agenda-Setting. Communication Concepts (Thousand Oaks, CA: Sage, 2006).
B.S.Cohen, The Press and Foreign Policy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963).
D.Yankelovich, Coming to Public Judgment: Making Democracy Work in
a Complex World (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1991).
Jeffrey D. Fisher and William A. Fisher “Changing AIDS-Risk Behavior”,
Psychological Bulletin, Vol. 111, No. 3 (1992), pp. 455-474.
Advocacy Institute, Smoking Control Media Advocacy Guidelines (Bethesda, MD: National Cancer Institute, National Institutes of Health, 1989).
Lawrence Wallack, “Media Advocacy: Promoting Health Through Mass
Communication”, in K.Glanz, F. M. Lewis, and B. K. Rimer (eds.), Health
Behavior and Health Education (Jossey-Bass Publishers, 1990), p. 376.
Ibid., p.377.
Daniel Boorstin, The Image or What Happened to the American Dream
(New York: Atheneum, 1961).
Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American
Community (New York: Simon & Shuster, 2000).
Ibid.
Eric Schlosser, Fast Food Nation: The dark Side of American Meal (New
York: Houghton Mifflin, 2001).
Kenneth M. Goldstein, Interest Groups, Lobbying, and Participation in
America (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999).
Andreasen, Social Marketing.
M. B. Mittelmark, et al., “Community-wide Prevention of Cardiovascular
Disease: Education Strategies of the Minnesota Heart Health Program”,
Preventive Medicine, Vol. 15 (1986), pp. 1-17.
Charles T. Salmon, “Campaigns for Social ‘Improvement’: An Overview
of Values, Rationales, and Impacts”, in Charles T. Salmon, Information
Campaigns: Balancing Social Values and Social Change (Newbury Park,
CA: Sage Publications, 1989), p. 45.
Nicole Wallace, “Activists Use E-Mail to Combat Torture”, The Chronicle
of Philanthropy, November 16, 2000, p. 33.
M. Edelman, “Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics”, Annual Review of Anthropology, Vol.30 (2001), pp. 285-317.
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15
ГЕНЕРАЦІЯ КОШТІВ

Я ДІЙСНО, ДІЙСНО ЗБИРАВСЯ ДАТИ!
Чи замислювалися ви будь-коли про те, аби надати гроші на благодійність або в агенцію з допомоги постраждалим, проте якось не зважилися
на це? Або ж ви будь-коли думали стосовно волонтерства, однак ніяк не
могли знайти час? І як щодо того приятеля, який, як видається, забагато
випиває? Чи відчуваєте ви, що, можливо, не повинні втручатися? Як
часто ви маєте намір бути соціально відповідальною людиною, але відмовлялися від можливості?
Рекламна рада вирішила адресувати цю проблему безпосередньо до
людей, які не йдуть назустріч, коли є можливість допомогти. Кампанія
називається «Щедра нація», вона розпочалася у вересні 2006 року та містить слоган «Не майже давайте. Давайте». Кампанія була створена за допомогою великої рекламної агенції, як і більшість проектів Рекламної
ради. Планується шість оголошень. Перше оголошення показує голодних
дітей, що сплять у машині, та покинутих перестарілих осіб, а потім
людей, які могли б допомогти, але не зробили цього. Кампанія не наголошує на певній конкретній благодійності, вона прагне змінити ставлення та спонукати до дії.
Пеггі Конлон (генеральний директор Рекламної ради) говорить, що
ідея кампанії виникла завдяки щедрому виливу грошей та допомоги жертвам буревію Катріна і цунамі у Південно-Східній Азії. Нова кампанія –
«Нагадати людям про інших нужденних». Рекламна рада твердо вірить
у повідомлення, в яке вона вкладе $500 тис. власних ресурсів з метою виробництва реклами, і не розраховує на пожертви від агенцій та інших організацій (як це зазвичай робить). На веб-сайті кампанії
www.dontalmosrgive.org можна побачити оголошення і отримати поради
та нагадування щодо допомоги дітям, тваринам, особам похилого віку,
жертвам стихійних лих, голодним і безхатченкам, а також щодо вирішення інших завдань у сфері безпеки, освіти, навколишнього середовища, охорони здоров’я та громади. На сайті представлені декілька
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посилань на місця для волонтерів та пожертв. Ця кампанія буде також
розміщувати посилання на неприбуткові організації для тих людей, які
більше не бажають «майже давати».
Джерело: Матеріали сайту, а також: Brennen Jensen, “Ad Campaign
Aims to Reach People Who ‘Almost’ Gave,” The Chronicle of Philanthropy,
October 12, 2006, p.11.

ЗБАЛАНСУВАННЯ МІСІЇ ТА РЕСУРСІВ
Маркетингова стратегія й тактика, які викладені у попередніх розділах, використовуються для побудови курсу неприбуткової організації,
який буде проводитися як у найближчій, так і в довгостроковій перспективі. Завдання полягає у забезпеченні належними ресурсами з метою їх
підтримки, їхніх конкретних кампаній, а також – забезпечення довгострокового зростання їх інфраструктури. Як зазначали Летц, Райан і Гроссман1 щодо останнього – цим (та нарощуванням потенціалу) у
неприбуткових організаціях надто часто нехтують. Дійсно, одне із значень виникнення так званої венчурної філантропії полягає у тому, що
венчурні благодійники є наполегливими у зверненні уваги як на операційні потреби, так і на потреби щодо розбудови потенціалу.
Існує три основні типи ресурсів, які обслуговують ці потреби; іноді
вони є замінниками один одного. По-перше, неприбуткові організації потребують фінансових ресурсів. Як ми вже говорили раніше, виклик для
неприбуткових організацій полягає у тому, що потік фінансової підтримки (окрім прямих доходів), який вони очікують від фондів та донорів, не завжди є прив’язаний до загального виконання місії. Другим
ресурсом є персонал, що у неприбутковому світі часто означає істотний
пул волонтерів. Третім і найбільш швидко зростаючим джерелом підтримки є приватний сектор. Очевидно, що усі три джерела взаємодіють.
Потреба у фінансових ресурсах менша, якщо є більше волонтерів або
більше корпоративної підтримки. Корпоративна підтримка може бути
більшою, якщо розроблені способи пов’язувати це з корпоративним волонтерством. У свою чергу, набір волонтерів та збір коштів можуть бути
більш успішними, якщо є співпраця з корпораціями.
Ми маємо присвятити розділ кожному з цих ресурсів, фокусуючи
увагу на те, як їх максимізувати, при цьому мінімізуючи проблеми, які
вони іноді дарують. Почнемо зі збору коштів.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
Повзуча місія
Неприбуткові організації постійно перебувають у пошуках фінансової
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підтримки. Деякі з них, на кшталт Goodwill Industries і YMCA, можуть покладатися на свої власні зусилля з продажу, що складають більшу частину
їхнього доходу. Інші повинні знайти фонди, донорів та партнерські відносини з метою підтримки своїх зусиль. Іноді пошук коштів занапащає усе
інше, й організації намагаються діяти, спотворюючи свою діяльність та відхиляючись від своєї основної місії. Дехто звинувачує організації із сектора
соціальних послуг за поведінку максимізаторів бюджету. Надмірне прагнення пожертв від донорів і благодійних фондів може завести неприбуткову
організацію далеко від її мотиваційних ідеалів та цілей. Це феномен відомий
як «повзуча місія». Організація починається з одного набору цілей, але бачить вигідний грант, який ледь пов’язаний з її ключовими компетенціями,
й домагається його. Це дає їй нові можливості, тому вона шукає гранти навіть далі, за межами своїх компетенцій. Незабаром важко зрозуміти, що насправді являє собою організація. Брендинг, безумовно, стає набагато
складнішим.
Протягом останніх років «повзуча місія» також призвела багато неприбуткових організацій до заглиблення у маркетинг товарів та послуг, неначе
комерційні фірми. Є сподівання, що ця тактика генеруватиме доходи, які
неприбуткова організація може самостійно контролювати й таким чином, в
ідеалі, вона може усунути залежність від примх грантодавців, політиків та
національної економіки. Подібне прагнення може призвести як до деформації організацій, так і до поганого розголосу. Лоуренс Смолa, колишній голова
Смітсонівського Інституту, зіштовхнувся з серйозною критикою внаслідок
залучення коштів шляхом корпоративного партнерства. За словами критиків, він «грубій меркантильності продавав дорогоцінний спадок Америки».
Таким чином, основним викликом у справі залучення коштів є досягнення належного балансу. Ми стверджуємо, що цей критерій є більш важливим показником успішного фандрайзингу, аніж зростання доходів чи
фінансовий успіх окремих кампаній та заходів.
Джерела коштів
Чотири основних джерела коштів для неприбуткової організації включають декілька підкатегорій:
1. Пожертви:
a. Основні персональні грошові дарунки (наприклад: гранти, спадщина, плановане надання).
b. Дрібні дарунки.
2. Пожертви:
a. Корпоративні грошові пожертви та грошові пожертви корпоративa
Лоуренс М. Смол (Lawrence M. Small) – американський менеджер. Працював у банківській системі, у
1991-2000 роках очолював Федеральну національну іпотечну асоціацію. У 2000-2007 роках – секретар державного Смітсонівського інституту; за цей час було залучено $1,1 млрд. спонсорських коштів, з яких $0,5
млн. склали виплати Смолу. Був звинувачений у перевищенні повноважень, несанкціонованому використанні $90 тис. тощо. Подав у відставку. Працює директором корпорації Chubb (комерційне убезпечення;
доходи у 2011 році – $11,8 млрд., 8-е місце на ринку убезпечення у США), є членом правління корпорації
Marriott International, а також правління Іспанського репертуарного театру у Нью-Йорку, Національної
галереї мистецтв та низки інших відомих неприбуткових інституцій.
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них фондів (наприклад, грант від Google Foundationa).
b. Грошові гранти від некорпоративних фондів (наприклад, грант від
Фонду Гейтса)
c. Пожертви товарами.
3. Доходи, створенні самостійно:
a. Продажі провідних товарів та послуг (наприклад, оплата за догляд
у лікарні та навчання в університеті, продаж розчину з оральної регідрації, доходи сувенірних крамниць у музеях).
b. Доходи від непов’язаних справ (наприклад, каталог продажу, печиво організації Дівчата-скаути, футболки).
c. Членські внески (наприклад, платежі до Американської маркетингової асоціації, Американської медичної асоціації).
d. Прибуток з інвестицій.
4. Доходи від партнерства:
a. Частки від причинного маркетингуb (наприклад, доходи від проведення щорічних «Перегонів за зціленням»c).
b. Ліцензійна оплата.
c. Оплата за рекламу на веб-сайтах
Не дивно, що різні організації мають різний баланс потоків підтримки.
Таблиця 15-1 вишиковує найбільші благодійні організації за сумою самостійно створених засобів існування пропорційно до загального річного доходу. Один з найбільших фандрайзерів – Армія Спасіння, яка збирає близько
79 відсотків своїх доходів від донорів, натомість YMCA отримує з пожертв
тільки 16 відсотків своїх доходів. Низка неприбуткових організацій покладаються майже виключно на пожертви. Останні включають United Way of
America та AmeriCares, які насамперед отримують пожертви готівкою, а
також Gifts in Kind International та America’s Second Harvestd, що з метою
виконання місії їх організацій покладаються на пожертви товарами.

a

Google Foundation (Фонд Гугл) – благодійний фонд, заснований власниками корпорації Google Inc. у
2005 році. Початковий внесок – $90 млн. + 1% щороку від доходів корпорації. Місія – боротьба з бідністю,
сприяння розвиткові екологічної енергетики. Один з перших проектів – розробка гібридних електромобілів, здатних заряджатися від найбільшої у США сонячної електростанції (належить Google Inc.).
b Причинний маркетинг (cause-marketing; інша назва: причинно-повязаний маркетинг) – різновид співпраці комерційних підприємств та неприбуткових організацій у соціальних питаннях на засадах обопільної
вигоди. На відміну від філантропії, цей вид співпраці бізнесу та громадськості зазвичай не передбачає пожертв. Поняття застосовується з 1976 року, коли в рамках партнерства Marriott Corporation та неприбуткової організації March of Dimes були проведені спільні публічні акції, які принесли корпорації ефективну
безкоштовну рекламу її розважальному комплексові, а неприбутковій організації – чисельні пожертви від
громадян. У широкому значення поняття «причинний маркетинг» іноді вживається для окреслення будьяких маркетингових зусиль для досягнення соціальних та благодійних цілей.
c «Перегони за зціленням» (Rase for the Cure) – масовий забіг на 5000 метрів, який щороку організовує
Фонд Сюзен Г. Комен для Лікування, з метою збору коштів на дослідження, профілактику та лікування у
жінок раку молочної залози. У першому забігу у 1983 році взяли участь 800 осіб, у 2010 році – 1,6 млн.
учасників при допомозі близько 100 тис. волонтерів.
d America’s Second Harvest (Другий урожай Америки; з 2008 року – Feeding America, Годування Америки)
– мережа понад 200 неприбуткових та благодійних організацій («продовольчих банків» тощо), які збирають
та розподіляють їжу за посередництвом понад 50 тис. місцевих благодійних організацій (притулки для безхатченків, їдальні для нужденних, дитячі кафе тощо). Як організація діє з 1978 року. Діяльність охоплює
практично усі округи США. Штаб-квартира у Чикаго (штат Іллінойс).
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Таблиця 15-1.
Джерела доходів Топ-20 фандрайзерів, 2005 рік

Місце

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Організація

AmeriCares Foundation
Gifts in Kind International
United Way of
America
American Cancer
Society
Feed the Children
Fidelity Charitable
Gift Fund
Salvation Army
Tulsa Community
Foundation
World Vision
Nature Conservancy
Habitat for Humanity International
Boys & Girls Clubs
of America
Boy Scouts of
America
American Red Cross
Catholic Charities
Easter Seals
YMCA
Goodwill Industries
Volunteers of
America
Lutheran Services

Підтримка
приватного
сектору, $

Загальні доходи, $

Підтримка
приватного
сектору, %

1 315 086 789

1 316 498 349

99,89

838 427 739

842 480 186

99,52

4 036 163 427

4 175 545 319

96,66

929 587 000

977 851 000

95,06

803 447 654

851 964 213

94,31

891 364 989

989 276 886

90,10

3 595 515 000

4 559 292 000

78,86

791 262 100

1 052 762 000

75,16

647 855 000
475 076 000

905 130 000
919 113 000

71,58
51,69

449 612 188

940 508 907

47,81

630 424 832

1 335 383 255

47,21

300 892 000

836 012 000

35,99

1 278 772 449
646 191 894
151 049 000
826 046 000
413 748 000

3 888 172 726
3 385 093 754
833 706 602
5 130 851 000
2 592 560 000

32,89
19,09
18,12
16,10
15,96

88 580 387

839 435 494

10,55

723 253 495

9 500 000 000

7.61

Джерело: The Chronicle of Philanthropy, The Philanthropy 400, 2005. Відтворено з дозволу The Chronicle of Philanthropy, philanthropy.com
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Кошти з «Умовами»
Для кожної організації однією з головних проблем в управлінні різними
джерелами фінансування є створення оптимальних потоків підтримки на
майбутнє, зберігаючи при цьому місію. Баланс означає, що не всі доходи у
рівній мірі є бажаними. Доходи можуть бути небажаними за однією з двох
причин: вони можуть спотворювати місію та бути не рентабельними. Це
може статися завдяки зовнішнім та внутрішнім факторам.
1. Зовнішні причини. Прикладом проблематичного зовнішнього впливу є
випадок, коли донор приваблює великою сумою грошей з певними умовами. Донор надасть кошти музею, але «його експонати» мають бути підібрані «з кращим смаком», що може обмежити те, що хранитель
вважає відповідним. Донор пожертвує університету кафедру, але наполягає на тому, аби за ним було остаточне вирішення питання, хто займає
цю кафедру. Фармацевтична компанія буде фінансувати дослідження
університету, але заявляє, що результати дослідження не можуть бути
опубліковані протягом п’яти років. В усіх випадках неприбуткову організацію спокушають рухатися у напрямку, якого вона не бажає або
(можливо, це є більш критичним) змушують йти на компроміс зі своїми
стандартами й етикою, аби отримати фінансову підтримку.
2. Внутрішні причини. Багато неприбуткових організацій, які значною
мірою покладаються на гранти фондів, існують у стані вагання та неспокою. Персоналу призначається робота над проектами, що фінансуються за рахунок грантів, тож для них існує ризик втратити своє
робоче місце, якщо грант не продовжиться. Велика частина фінансування організацій є короткостроковою (від одного до трьох років), і
вона може або не може бути продовжена (навіть якщо продовжується,
організація повинна бути «конкурентною», інакше гроші можуть піти
до когось іншого). Також організації потерпають як від тиску зростання, так і від тиску не скорочуватись, і мають не припиняти роботу
з цінними друзями та не звільняти співробітників. Однорічний або
трирічний цикл переважно означає, що неприбуткова організація повинна зосередитися на короткострокових досягненнях (щоб доповісти
спонсорові), аніж на довгостроковому впливі. Як зазначалося раніше,
це також призводить до «гонитви за грантами», коли організація може
мати певну компетенцію, деякі особисті зв’язки чи невеликі підстави
вважати, що пропозиція має бути успішною. Гранти, які є поза місією
(неначе смачні десерти), можуть тримати штатних співробітників та
організацію на плаву й приносити багато задоволення у короткостроковій перспективі. Але вони є дуже руйнівним у довгостроковій перспективі, якщо покладатися на них як на постійне живлення.
Занадто дорогі кошти
Деякі джерела доходів можуть бути небажаними, оскільки вони вартують
більше, аніж приносять. Знову ж таки, причини можуть бути внутрішніми
і зовнішніми.
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1. Зовнішні причини. Багато промоутерів приходять до неприбуткових
організацій з хорошими ідеями щодо збору коштів. Вони можуть
включати як шахраїв, що говорять скоромовкою, так і визнані корпорації. Багато рок-концертів, що обіцяли бути гучними прибутковими
справами, як виявляються, містять несподівано високі витрати (у тому
числі оплата промоутеру), а у супроводі негативного образу фанатів
вони зриваються, тож не варті справи. Багато корпоративних партнерств виявляються надзвичайно трудомісткими; у випадку, коли
альтернативна вартість робочого часу співробітників неприбуткової
організації включена до витрат, тоді справа буде вочевидь невигідною.
(Проте нерідко неприбуткові організації миряться з такими витратами
у надії, що інвестиції в особисті корпоративні зв’язки принесуть майбутні, більш вигідні союзи.)
2. Внутрішні причини. Дуже багато неприбуткових організацій схильні
вважати, що вони можуть отримувати велику кількість доходів від
продажу товарів, значною мірою непов’язаних з їх основною справою.2
Ці товари можуть варіюватися від футболок та кухлів до широкої лінії
одягу, подарункових виробів чи товарів, тісно пов’язаних з їх основною справою. Вони можуть виявитися хорошим джерелом доходу, але
також відволіканням чи, гірше того, катастрофою. Наприклад, у 1980х роках один з авторів досліджував у всьому світі спроби декількох неприбуткових організацій зі сфери планування родини додати більше
товарів для здоров’я (таких, як засоби догляду за обличчям та лікарські препарати) до розподільчих систем, які вони побудували з метою
поширення презервативів, пігулок та інших контрацептивів. Вони
виявили, що просто не можуть конкурувати з приватним сектором й
втратили багато часу та грошей.
Пам’ятаючи ці застереження, ми звернемося тепер до маркетингових проблем, які пов’язані з розробкою двох основних джерел доходу для більшості
неприбуткових організацій: збору коштів та генерації доходів.

ФАНДРАЙЗИНГ
Про нього ви часто можете почути серед топ-менеджерів неприбуткових
організацій: як вони відчувають, що витрачають занадто багато часу на фандрайзинг та не достатньо – на свою основну місію. Зокрема тому, що обидві
цілі часто дуже слабо пов’язані між собою. Можна подумати, що чим краще
організація здійснює свою місію, тим більше грошей вона піднімає. Але рівні
фандрайзингу часто є додатковою функцією таких речей, як:
l Дія фондового ринку.
l Наявність – або відсутність – прихильників серед знаменитостей.
l Оцінка і спонукання (та висвітлення у ЗМІ) від щорічного заходу, такого
як перегони, банкет тощо.
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Час, який генеральний директор неприбуткової організації приділяє на
залучення пожертв.
Примхи основних дарувальників.

Усе ж фандрайзинг повинен бути пріоритетом для організації та генерального директора.
Загальна сума пожертвуваних грошей, виручена усіма організаціями у
Сполучених Штатах у 2005 році, відповідно до Giving USA 2006a склала
$260,45 млрд. – приріст на 28 відсотків у порівнянні з 2000 роком.3 Сімдесят
шість відсотків цих внесків прийшло від фізичних осіб ($199,07 млрд.), а
решта – за рахунок заповітів ($17,44 млрд.), фондів ($30,00 млрд.) та корпорацій ($13,77 млрд.). Найбільшу частку грошей ($93,18 млрд. або 35,8%)
прийняли релігійні організації, решту прийняли навчальні заклади ($38,56
млрд.), групи з охорони здоров’я ($22,54 млрд.), організації соціального служіння ($25,36 млрд.), групи, пов’язаними з мистецтвом, культурою та гуманітарними науками ($13,51 млрд.), організації громадської та соціальної
корисності ($14,03 млрд.), організації з охорони навколишнього середовища
та дикої природи ($8,86 млрд.), організації з міжнародних справ ($6,39
млрд.), фонди ($21,7 млрд.) та інші групи ($16,15 млрд.). Організації з міжнародних справ показують найбільший ріст, подвоюючи свою важливість.
Це, поза сумнівом, пов’язане із зростанням напруженості у світі та більшою
увагою до міжнародних питань, таких як СНІД і голод.
Основним джерелом зростання усіх пожертв у 2005 році була увага фізичних осіб та корпорацій до стихійних лих. За оцінками Фонду GivingUSAb,
$7,37 млрд. пішло на вирішення цих завдань. Корпорації забезпечили 19
відсотків від загальної суми, що майже у чотири рази перевищує їх загальну
питому вагу у пожертвах. Близько чверті доходів з обох джерел пішли на допомогу постраждалим від цунамі та землетрусу, а решта на допомогу постраждалим від буревію Катріна.
Збір коштів, орієнтований на споживача
Неприбуткові організації зазвичай проходять через три етапи маркетингової орієнтації у своїх роздумах стосовно шляхів ефективного залучення
коштів (подібно до стадій, описаних у Розділі 1.
s Стадія орієнтованості на товар. Тут переважає ставлення «Ми маємо
хорошу справу; люди мають підтримати нас». Багато церков і коледжів
працюють за цією концепцією. Збір коштів відбувається у першу чергу за
рахунок «кола колишніх однокашників» вищого керівництва. Організаa

Giving USA (дослівно: Давати США) – щорічний огляд фандрайзингу у США, який готують спільно Giving USA Foundation, служба громадської ініціативи Giving USA Institute та Школа філантропії Університету
штату Індіана (Indiana University School of Philanthropy). Оприлюднюється починаючи з 1956 року. Останнім часом огляд базується на опрацьованих даних щодо пожертв від приблизно 117 млн. домогосподарств,
12,4 млн. компаній, 76 тис. фондів. Одержувачами пожертв є близько 1,1 млн. зареєстрованих благодійних
організацій, 222 тис. релігійних громад та ін.
b Giving USA Foundation (Фонд Давати США) – благодійний фонд, заснований у 1985 році організацією
Giving USA Institute. Штаб-квартира знаходиться у Чикаго (штат Іллінойс).
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ція покладається на допомогу волонтерів щодо збору додаткових коштів.
Декілька лояльних донорів забезпечують більшу частину коштів. Гламурні події є основними інструментами, просто даючи донорам шанс зустріти знаменитість, взяти участь у перегонах чи банкеті тощо, де
неприбуткова організація може «розповісти свою історію». Тип мислення
говорить: «Ми маємо хороші пропозиції. Існує реальна необхідність. Нам
просто потрібно розповісти людям про нашу роботу та наші плани».
Стадія орієнтації на продаж. Тут переважає ставлення «Там існує велика конкуренція. Люди переважно неохоче надають пожертви. Якщо
ми хочемо зростати, ми маємо бути більш агресивними!» Установи призначають «жорсткого» директора з розвитку, який наймає співробітників
і надає їм конкретні завдання та цільові цифри. Співробітники збирають
гроші з усіх можливих джерел, переважно використовуючи підхід
«нав’язування» або ж драматичні емоційні звернення стосовно виснажених дітей в Ефіопії, хворих на СНІД на смертному одрі, жертв буревіїв та
цунамі тощо. Зусилля вкладаються у кмітливу рекламу. Фандрайзери
мало впливають на лінію поведінки організації чи персоналій, оскільки
їхня робота полягає у збиранні грошей, а не у вдосконаленні організації.
Більшість великих неприбуткових організацій перебувають на цій стадії.
Етап орієнтації на замовника. Тут переважає ставлення «Як й для всіх
маркетологів, нашим завданням є зрозуміти потреби та бажання нашого
цільового ринку, а потім з’ясувати, яким чином їх задовольнити». Сигнал, що організація перейшла від орієнтації на продаж до орієнтації на
замовника, міститься у самому фандрайзингу, коли організація витрачає
багато часу у намаганні зрозуміти чинних та потенційних спонсорів, і побачити, що вони можуть прагнути.

У 1980-х роках один з авторів намагався змінити скерування регіонального офісу United Way of America з орієнтації на організацію до орієнтації
на споживача. На той момент маркетинговий підхід United Way міг бути
описаний наступним чином: «Ви маєте пожертвувати нам гроші, оскільки
ми підтримуємо усі ці дуже гарні благодійні організації, як Girl Scouts та
ваш місцевий притулок для безхатченків!» Однак, вони відчували труднощі
досяжності та впливу на швидко зростаючий клас молодих фахівців, які не
були частиною традиційних великих корпорацій, що надавали гроші, утримуючи їх із платні. Інтерв’ю з учасниками цього цільового ринку чітко виявило, що United Way дійсно не розуміє їх потреб і бажань, а також,
безумовно, не позиціонує себе з метою задоволення цих потреб.
Інтерв’ю показало, що ці молоді фахівці розглядали благодійні внески
подібно до інших своїх інвестицій. Переважно вони бажали віддати кошти
своїй окрузі та підтримувати певні організацій, які, на їхню думку, виконували гідну роботу. Проте вони не були впевнені, скільки саме мають надати,
та яким чином розподілити ці кошти за різними видами благодійної діяльності, що їх вони розглядали. Ці особи звикли інвестувати у фондовий ринок,
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де вони можуть діставати багато інформації та порад. Вони могли обрати окремі акції відповідно до портфелю своїх запитів, або ж могли обрати сотню й
більше пайових інвестиційних фондів з метою розподілити їх ризики. Для
них благодійне «інвестування» є нічим іншим, як великою кількістю здійснених подарунків та переважно повторенням шаблонів, які були створені
роками раніше.
Внаслідок згаданого дослідження та аналізу сильних і слабких сторін
United Way стосовно впливу на цьому ринку, були розроблені наступні рекомендації:
1. United Way повинен репозиціонувати себе з агенції збору платежів для
своїх партнерів з благодійності, на «Радника з благодійних інвестицій». В рамках процесу розподілу коштів United Way накопичив великий обсяг інформації щодо всіх основних благодійних організацій
в їхніх громадах (наприклад, стосовно тих, які запитували фінансування). Це був просто вид (та експертиза) інформації, якої молоді фахівці шукали – за їхніми словами.
2. Організація повинна була відмовитися від своєї (на той час) традиції –
не давати спонсорам жодного вибору. Відповідно до свого власного уявлення, United Way вважала, що краще знає, що саме було необхідне
певній громаді, а тому спонсори повинні просто довірити організації
мудро використовувати пожертви.
3. Замість роботи з портфоліо благодійної діяльності згідно засади «бери
оце або йти собі», організація повинна запропонувати свого роду «Взаємний благодійний фонд» стосовно тем, важливих для груп спонсорів.
Таким чином, вона може мати «взаємний фонд», що складається з благодійної діяльності, пов’язаної з літніми людьми чи з дітьми. «Взаємні
фонди» можуть будуватися навколо нужденних людей, меншин або
закладів освіти. Фонди можуть перевірятися; ті з них, які є бажаними,
будуть збережені надалі, натомість «невдахи» були б розпущені, а їх
благодійна діяльність поглинута в іншому місці або була б спрямована
у «загальний фонд».
4. Об’ємні ресурси потрібно включати у звіти перед спонсорами. Молоді
фахівці звикли відстежувати свої портфоліо без затримки, але їх досвід
роботи з більшістю благодійних організацій був таким, що вони кожен
раз чули від них інформацію, яка не відповідала на їх зацікавленість.
Серед інших переваг, підхід із взаємним фондом дозволив би організації United Way виявити інтереси спонсорів та забезпечити їх персонально відповідним зворотнім зв’язком з метою побудови
довгострокових, взаємно задовольняючих відносин.
Звичайно, зміни зайняли дуже багато часу. United Way of America є дуже
великою організацією зі складною структурою філій та значною місцевою
автономією. Перешкодою також був факт, що керівництво кампанії змінювалося кожного року та, по суті, було ласим шматочком для місцевих виконавчих структур організації. Разом з тим, деякі місцеві філії, такі як
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Південна Пенсільванія, провели експеримент із концепцією «Взаємного
фонду». Через деякий час (частково завдяки тиску конкурентів та внутрішні
скандали) United Way почав пропонувати спонсорам вибір у більшості філій
по всій країні. Тепер це є системним підходом всієї організації.
United Way постійно шукає нові шляхи залучення спонсорів. Проте сила
організації продовжує залишатися у наданні робочих місць, завдяки чому
вона одержує більшість своїх коштів (див. Рисунок 15-1).

Рисунок 15-1. Плакат стосовно надання робочих місць
Джерело: Люб’язність United Way
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ФАНДРАЙЗИНГ У ХХІ СТОЛІТТІ
Коли неприбуткові організації розпочинають свою діяльність, вони
схильні шукати підтримку з одного або двох джерел, часто від багатих осіб
або дружніх фондів. У міру зростання організації 1) урізноманітнюють свої
спонсорські бази, 2) переходять від періодичних зусиль з фандрайзингу до
річних програм, 3) наймають фахівців з фандрайзингу, 4) розвивають великі
бази даних для відстеження спонсорів та спонсорських перспектив,5)шукають більш творчі засоби з метою надати допомогу людям і організаціям –
включаючи складні варіанти полегшення податкового навантаження на нерухомість.
Середовище фандрайзингу бачило багато істотних нововведень, кількість
яких збільшилась у ХХІ столітті. Основними серед них є Інтернет-варіанти
для індивідуальних спонсорів, поява взаємних благодійних фондів від організацій на зразок Fidelitya та Charles Schwabb, а також зростання так званих
«ризикових благодійників». Фонд Fidelity Investments Charitable Gift на
даний час є одним з найбільших приватних фандрайзерів. Також ризикові
благодійники, як от Маріо Мариноc і Джордж Робертсd, які стали міліонерами у високотехнологічних або інвестиційних спільнотах, заснували організації, такі як Venture Philanthropy Partners та Roberts Foundatione, що
«інвестують» у неприбуткові організації, розглядаючи їх як підприємницькі
ризики. Підприємство благодійників прагне розбудувати портфоліо для перспективних організацій, а потім, замість стояти осторонь і сподіватися на хороші результати, воно безпосередньо втручаються з менеджерською
допомогою та наполягає на жорстких стандартах звітності з метою здійснення контролю за виконанням.4

a
Fidelity (Fidelity Management and Research or Fidelity Investments, FMR LLC; дослівно: вірність, відданість)
– американська багатонаціональна корпорація з фінансових послуг. Є однією з найбільших фінансових
груп у світі. Заснована у 1946 році. Штаб-квартира у Бостоні (штат Массачусетс). Обслуговує рахунки
понад 20 млн. інвесторів, та управляє активами вартістю $3,3 трлн. Створений Fidelity благодійний фонд
Fidelity Investments Charitable Gift у 1991-2012 роках підтримав близько 160 тис. неприбуткових організацій,
надавши гранти на суму $14 млрд.
b Шваб, Чарльз (Charles Schwab) – американський бізнесмен та філантроп. Народився у 1937 році. Засновник компанії Charles Schwab Corporation (надає послуги брокерам). Особистий статок станом на 2012 рік
оцінювався у розмірі $3,5 млрд. Разом з дружиною Оленою Шваб є засновником добродійного фонду
Charles and Helen Schwab Foundation (CHSF). Серед пріоритетів фонду – надання допомоги дітям з дислексією (дислексія: нездатність оволодіти навичками читання текстів; не пов’язана з інтелектуальним потенціалом людини).
c Моріно, Маріо (Mario Morino) – американський підприємець, філантроп, громадський діяч. На початку
1970 років – співзасновник Legent Corporation, що спеціалізується на програмному забезпечення. У 2000
році – співзасновник і голова благодійної організації Venture Philanthropy Partners (VPP, Партнери з венчурної філантропії), яка до 2012 року інвестувала понад $40 млн. у розвиток неприбуткових організацій
столичного регіону США.
d Робертс, Джордж (George Roberts) – американський фінансист та філантроп. Народився у 1944 році. У
1976 році – один з трьох засновників Kohlberg Kravis Roberts & Ко. Особистий статок станом на 2012 рік
оцінювався у $3,7 млрд. Засновник Roberts Enterprise Development Foundation, член правління низки неприбуткових організацій.
e Roberts Enterprise Development Foundation (Робертс Фонд розвитку підприємства) – благодійна організація. Створена у 1997 році. Місія – створювати робочі місця та способи працевлаштування для людей,
які зіштовхуються з найбільшими перешкодами у пошуках роботи. Створює нові стандарти «соціального
підприємництва». У 1997-2012 роках працевлаштовані понад 3300 осіб.
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Іншою тенденцією стала поява дуже великих дарунків. Істотні дарунки
Біла Гейтса з метою запуску його власного фонду встановили тут стандарт.
Його стали наслідувати такі багаті підприємці як Уоррен Баффет і Ричард
Бренсон. Їх велетенські дарунки дозволили фондам зосередитися на довгострокових та програмних потребах. Наприклад, Gates Foundation у 2005 році
надав масштабний грант на 150 млн. доларів Фонду вакцин у Вашингтоні у
зв’язку з поширенням у світі таких захворювань, як поліомієліт та кір. Великі дарунки також надаються університетам, керівники яких процвітали
у період економічного буму після Другої світової війни, тепер вийшли на пенсію і прагнуть залишити по собі наукову спадщину – у тому числі іменовані
будівлі та престижні крісла. Гарвардський університет на даний час є третьою за величиною неприбутковою організацією під кутом зору загального
доходу.

РОЗУМІННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
Організація може задіяти різні джерела пожертв. Основними спонсорськими ринками є фонди, корпорації, уряд та фізичні особи.
Фонди
За даними The Foundation Centera, у 2004 році у США налічувалося 67736
фондів, що на 29% більше, ніж у 2000 році. Фонди контролювали 510 млрд.
доларів активів.5 Вони поділяються на наступні групи:
1. Незалежні фонди створені з метою підтримки широкого діапазону
видів діяльності; зазвичай ними керують фахівці. У 2004 році налічувалось 60031 таких фондів, які володіли активами на суму $425 млрд.,
та видали $23 млрд. у вигляді грантів. Незалежні фонди включають
великі, добре відомі організації, такі як John D. and Catherine T.
MacArthur Foundationb, а також Ford Foundationc та Rockefeller Foundationd, які підтримують широке коло справ, а також більш спеціалізовані фонди, що дають гроші у певній сфері діяльності, наприклад, у

a
Foundation Center (Фундація Центр) – неприбуткова організація. Заснована у 1956 році. Штаб-квартира
у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Місія – «зміцнення соціального сектору за допомогою поглиблення знань
про філантропію у США й у всьому світі». підтримує повну базу даних щодо грантодавців та їх грантів;
аналізує широкий спектр інформаційних ресурсів: друкованих, електронних та в Інтернеті; проводить і
публікує дослідження стосовно тенденцій розвитку фондів; пропонує освітні, навчальні програми тощо.
З 1960 року друкується щорічний Foundation Directory.
b John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (Фонд Джона Д. та Кетрін Т. Макартур) – один з найбільших приватних фондів США. Заснований у 1975 році, штаб-квартира знаходиться у Чикаго (штат Іллінойс). Початковий внесок засновника (підприємець Джон Макартур) становив близько $1 млрд. Станом
на 2010 рік активи фонду складали $5,6 млрд., що забезпечувало надання щороку $230 млн. у вигляді грантів та позик під низький відсоток.
c Ford Foundation (Фонд Форда) – благодійний приватний фонд. Заснований у 1936 році. Штаб-квартира
у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Перший внесок від родини Фордів становив $25 тис. Станом на 2011 рік
Фонду належали активи вартістю понад $10 млрд., сума схвалений грантів за рік становила $413 млн.
d Rockefeller Foundation (Фонд Рокфеллера) – благодійний приватний фонд, заснований родиною Рокфеллер у 1913 році. Штаб-картира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Місія – «сприяння добробуту людства
у всьому світі». За підсумками 2009 року фонд володів активами на суму $3,4 млрд.
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галузі охорони здоров’я (Robert Wood Johnson Foundationa) та освіти
(Carnegie Foundationb).
2. Корпоративні фонди створені корпораціями, які можуть віддавати у
фонди до 5% свого встановленого валового доходу. У 2004 році налічувалось 2596 корпоративних фондів, які володіли активами на суму
$16,6 млрд. і надали $3,4 млрд. у вигляді грантів.
3. Громадські фонди створені як засоби об’єднання спадщини з багатьох
місцевих приватних джерел, у тому числі від приватних осіб, корпорацій, фондів та неприбуткових організацій. Це один з найбільш
швидко зростаючих напрямків пожертв, хоча цифри ще невеликі. У
2004 році налічувалось 4409 громадських фондів, які володіли активами на суму $38,8 млрд. і надали $2,164 млрд. у вигляді грантів.
Кількість громадських фондів зросла більш ніж у вісім разів порівняно
з 2000 роком.
Десять фондів, які надали найбільше грошей у 2005 році, наведені у Таблиці 15-2. Надання фондами ресурсів майже потроїлось з 1995 року.
Є дві тенденції останнього часу, за якими повинні слідкувати неприбуткові організації, що шукають гранди від фондів. Перша – це збільшення державного контролю за управлінням фондами та неприбутковими
організаціями. Нещодавно Баррі М’юнітц (виконавчий директор величезного J. Paul Getty Trustc) був змушений піти у відставку після появи критики
його платні та пільг у розмірі $1,2 млн., як також машини Porsche за $72
тис.6 Для боротьби з подібними ексцесами фондам та неприбутковим організаціям взагалі настійно рекомендується розглянути положення закону Сарбейнса-Оксліd для корпорацій, який був прийнятий Конгресом у 2002 році
після скандалу в Енрон. Цей документ вимагає від неприбуткових організацій бути більш прозорими, оскільки вони шукають зовнішньої підтримки.

a Robert Wood Johnson Foundation (Фонд Роберта Вуда Джонсона) – благодійний приватний фонд. Заснований у 1972 році відповідно до заповіту Роберта Вуда Джонсона ІІ (американський бізнесмен, власник
корпорації Johnson & Johnson; помер у 1968 році). Штаб-квартира – у місті Прінстон (штат Нью-Джерсі).
Станом на 2012 рік фонду належать активи вартістю $7,5 млрд. Чисельність персоналу – близько 280 осіб.
b Carnegie Foundation (Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, Фонд Карнегі з покращення
викладання) – благодійний фонд. Заснований у 1905 році американським бізнесменом шотландського
походження Ендрю Карнегі. Штаб-квартира початково містилася у місті Прінстон (штат Нью-Джерсі), з
1997 року – у Станфорді (штат Каліфорнія).
c J. Paul Getty Trust (Довірена власність Жана Пола Гетті) – мистецький заклад зі статусом неприбуткової
організації. Створений у 1982 році згідно із заповітом американського нафтопромисловця Пола Гетті (роки
життя: 1892-1976). Цільовий фонд станом на 2011 рік – $5,6 млрд. (найбагатший мистецький заклад у
світі). Знаходиться у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), має два виставкові центри (Центр Гетті та Вілла
Гетті). Займається також дослідницькою діяльністю, надає гранти тощо.
d Закон Сарбейнса-Окслі (англ. Sarbanes-Oxley Act) – федеральний закон США, прийнятий 30 липня 2002,
відомий також як «Закон про реформу відкритих акціонерних товариств і захист інвесторів» (у Сенаті
США) та «Закон про корпоративну і аудиторну звітність та відповідальність» (у Палаті представників
США). Зазвичай його називають Законом Сарбейнса-Окслі, Sarbox або SOX. Названий на честь сенатора
Пола Сарбанеса (демократ від штату Меріленд) і конгресмена Майкла Дж. Окслі (республіканець від
штату Огайо). Законопроект був прийнятий як реакція на низку гучних скандалів, пов'язаних з управлінням справами корпорацій та бухгалтерською звітністю у таких корпораціях як Enron, Tyco International,
Adelphia, Peregrine Systems та WorldCom. Ці скандали коштували інвесторам мільярди доларів, коли ціни
на акції постраждалих компаній обвалилися і потрясли суспільну довіру до національного ринку цінних
паперів США. Закон встановив нові або вдосконалені стандарти для всіх американських рад з управління
публічними компаніями.
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Таблиця 15-2
Десять найбільших фондів з огляду на сплачені гранти у 2005 році
Фонд

Гранти, $

Bill & Melida Gates Foundation

1 355 279 478

Ford Foundation

532 579 756

Robert Wood Johnson Foundation

372 860 000

William and Flora Hewlitt
Foundation

319 012 992

Annenberg Foundationa

251 663 628
b

W. K. Kellogg Foundation

219 862 847
c

Gordon and Betty Moore Foundation

218 882 706

Andrew W. Mellon Foundationd
John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation
David and Lucile Packard Foundatione

199 300 000
193 000 000
176 137 000

Джерело: The Chronicle of Philanthropy, March 23, 2006. Відтворюється з дозволу
The Chronicle of Philanthropy, philanthropy.com.

По-друге, існують побоювання, що Патріотичний актf може додати ще
один фактор до проблеми збору коштів для деяких неприбуткових організацій. Патріотичний акт був прийнятий у відповідь на терористичну атаку 11
вересня 2001 року, і зробив незаконною підтримку осіб та організацій, які
підтримують тероризм. Це підвищило обережність серед неприбуткових орa

Annenberg Foundation (Фонд Анненберга) – благодійний приватний фонд, заснований у 1989 році Вальтером Анненбергом (очолював фонд до своєї смерті у 2002 році). На даний момент фондом керують діти
засновника. Штаб-квартира у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).
b W. K. Kellogg Foundation (Фонд Уїлла Кейта Келлога) – благодійний приватний фонд, який заснував
промисловець, виробник продуктів харчування Уїлл Кейт Келлог (роки життя: 1860-1951) у 1930 році.
Штаб-квартира – у Батл-Крік (штат Мічиган). Станом на 2005 рік фонду належали активи вартістю $7,3
млрд. Далі тісно пов'язаний з корпорацією Kellogg Company. Окрім США, активну діяльність провадить
у Латинській Америці та Південній Африці (насамперед фінансує проекти у сфері охорони здоров’я).
c Gordon and Betty Moore Foundation (Фонд Гордона та Бетті Мур) – благодійний приватний фонд, заснований у 2000 році подружжям Мур (Гордон Мур – співзасновник і голова корпорації Intel; народився у
1929 році; статок оцінюється у $4 млрд.). Місія фонду – поліпшити життя для майбутніх поколінь. Концентрується на фінансування програм з охорони довкілля, розвитку науки, а також підтримує неприбуткові організації регіону Сан-Франциско. Штаб-квартира у Пало-Альто (штат Каліфорнія). Вартість
активів фонду станом на 2012 рік – $5,8 млрд.
d Andrew W. Mellon Foundation (Фонд Ендрю Меллона) – благодійний приватний фонд, створений родиною промисловців Меллонів у 1969 році шляхом злиття двох фондів, які діяли раніше. Названий на честь
банкіра і політика Ендрю Вільяма Меллона (роки життя: 1855-1932). Штаб-квартири у Нью-Йорку та Прінстоні (штат Нью-Джерсі). Спеціалізація: освіта, музейна справа, мистецтво, інформаційні технології.
Активи фонду станом на 2012 рік – $6,1 млрд., вартість грантів – близько $300 млн. на рік.
e David and Lucile Packard Foundation (Фонд Девіда та Люсіль Паккард) – благодійний приватний фонд,
заснований подружжям Паккард у 1964 році (Девід Паккард – бізнесмен та політик, співзасновник і президент корпорації Hewlett-Packard; роки життя: 1912-1996). Штаб-квартира фонду у Лос-Альтос (штат Каліфорнія). Спеціалізація – допомога дітям, екологія, охорона здоров’я тощо. Вартість активів – $4,2 млрд.
f Патріотичний акт (Patriot Act) – федеральний закон, прийнятий у США у жовтні 2001 року, що надав
Урядові та поліції широкі повноваження з нагляду за громадянами. Прийнятий після терористичного акту
11 вересня 2001 року. Низка положень цього закону розглядається значною частиною американської громадськості як порушення Четвертої поправки до Конституції США.
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ганізацій і фондів, які займаються доброчинною діяльністю у таких місцях,
як Середній Схід та Північна Корея. У відповідності із законом були здійснені арешти. У 2004 році Holy Land Foundation for Relief and Developmenta
та сімом посадовим особам були пред’явлені звинувачення щодо надання
протягом шести років понад $12 млн. підозрюваним палестинським терористичним групам.7 Такі організації, як Asia Fiundationb повинні бути особливо обережні, позаяк вони підтримують проекти, що стосуються Північної
Кореї – учасника «осі зла» та віднедавна – члена Ядерного клубу. Інші фонди
(наприклад, Ford Foundation), які дають гроші палестинським угрупованням, потрапили під критику єврейських організацій. Згодом, Ford Foundation реструктурував багато грантів з метою підтримки спільних зусиль з
ізраїльськими та палестинськими групами працювати в напрямку миру.8
Доступ до грантів фондів
Для неприбуткових організацій важливо відповідально керувати пошуком грантів, аби дізнатися, яким чином виявити декілька фондів (з понад
67000 фондів), які швидше за все сприяли б підтримці даного проекту або
справи. На щастя, існує безліч ресурсів, доступних для пошуку фондів. Більшість з них можна знайти в Інтернеті. Важливим джерелом є Foundation
Center, неприбуткова організація з науково-дослідними центрами у НьюЙорку, Вашингтоні та Чикаго, які збирають та поширюють інформацію стосовно фондів. Аналогічні бази даних підтримуються The Chronicle of
Philanthropy.
Перший крок у пошуку грантів благодійних фондів – це знаходження
збіжності між інтересами та масштабами діяльності фондів і неприбуткової
організації. Дуже часто невелика неприбуткова організація відправляє пропозицію до Ford Foundation, оскільки вона бажає отримати підтримку від
цього відомого фонду. Тим не менш, Ford Foundation приймає лише близько
1 з кожних 100 пропозицій, та, можливо, менш схильний допомагати невеликим неприбутковим організаціям, аніж більшість регіональних чи спеціалізованих фондів. Gates Foundation надає невеликі гранти, але фонд дуже
зосереджений на програмних пріоритетах (глобальний розвиток, глобальна
охорона здоров’я, соціальна нерівність у Сполучених Штатах, особливо у
сфері освіти) та зміцнення благодійного сектору. Gates Foundation, як і інші,
забезпечує можливість пошуку бази даних для своїх грантів (www.gatesfoundation.org /Search/ default.htm).
a

Holy Land Foundation for Relief and Development (Фонд Святої землі з допомоги та розвитку) – американський мусульманський благодійний фонд. Заснований у 1989 році. Штаб-квартира у місті Річардсон
(штат Техас). Допомагав палестинським біженцям, фінансував гуманітарні проекти на палестинських територіях. У 2008 році низка керівників фонду були засуджені судом у США на тривалі терміни ув’язнення
(від 15 до 65 років) за фінансову підтримку руху ХАМАС, що визнаний США та ЄС терористичною організацією.
b Asia Fiundation (Фонд Азії) – неприбуткова організація. Фонд створений у 1954 році. Місія – «розвиток
мирного, процвітаючого, справедливого і відкритого Азіатсько-Тихоокеанського регіону». Штаб-квартира
у Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США), а також 18 офісів в різних країнах регіону. Фінансування програм – від Агентства США з міжнародного розвитку, Світового банку, Програми розвитку ООН тощо, від
державних установ Австралії, Канади, Великої Британії та низки інших країн, а також пожертви від корпорацій та приватних фондів.
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Після виявлення декількох фондів, які могли б зацікавитись проектом,
неприбуткова організація повинна спробувати більш точно оцінити ймовірний рівень зацікавленості фонду, перш ніж вкладати багато часу у підготовку грантів. Більшість фондів готові відповісти на простий, прямий
письмовий запит, телефонний дзвінок або ж особистий візит, а також вказати, наскільки вони будуть зацікавлені у проекті. Співробітник фонду може
дуже заохочувати або відмовляти, може запропонувати шляхи, в яких інтереси неприбуткової організації можуть збігтися з інтересами цього фонду.
Якщо фонд виявляється сприйнятливим, неприбуткова організація (яка займалася пошуком фондів) може зробити інвестиції у розробку пропозиції для
цього фонду. Однак, як ми зазначали раніше, дуже важливо, щоб неприбуткова організація була впевнена, що у процесі адаптації пропозиції до інтересів фонду організація не спотворює своєї місії.
Написання успішних пропозицій на отримання грантів стає образотворчим мистецтвом, з великою кількістю доступних на даний час керівництв
для допомоги шукачеві грантів, в тому числі ресурсів Глобальної Мережі.9
Чим більше фонди матимуть чітких керівних принципів, тим це зробить їх
доступнішими на власному веб-сайті. Кожна пропозиція має містити як мінімум наступні елементи:
1. Супровідний лист з описом історії цієї пропозиції; її назви; одне речення на швидкий огляд; контактна особа; види і рівні підтримки,
яких пошукують.
2. Пропозиція, опис проекту, його унікальність та його значення.
3. Бюджет проекту.
4. Персонал, що працює над проектом, разом з їх резюме.
Це, звичайно, просто ще одна нагода для ефективного маркетингу. Кожне
клопотання є «кампанією», як було описано у Розділі 3. Таким чином, воно
повинно починатися з правильного мислення, а потім ретельного «прислухування» до цільової аудиторії (тобто, ретельний творчий пошук фонду). Як
завжди, правильне мислення має бути орієнтованим на клієнтів. Цільова аудиторія у цьому випадку (тобто фонди) надає гранти, тому що це в їхніх інтересах. Основною помилкою багатьох, хто пошукує гранти – це прохання
гранту, позаяк пошукувач гранту потребує і бажає цього. Але фонд знає, що
справа полягає у наступному: те, про що просять, у порівнянні з багатьма іншими отриманими нами клопотаннями, чи це є для нас хороший спосіб інвестувати наші обмежені кошти?
Таким чином, виклик полягає у проведенні творчого дослідження з метою
якомога ретельніше зрозуміти інтереси та «потреби» фонду. Багато фондів
описують свої широкі фінансові пріоритети на своїх веб-сайтах, у своїх річних звітах чи прес-релізах. Огляд останніх наданих грантів (доступні з Foundation Center або The Chronicle of Philanthropy) буде вказувати вподобання
та пріоритети. Спілкування з тими, хто нещодавно отримали гранти, також
може бути повчальним.
У цьому процесі важливою інформацією для вивчення є відносна важли-
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вість типових критеріїв для проектів, які безсумнівно входять у сферу інтересів фонду. Ці дані мають чіткі наслідки для «компанії». Типові критерії
включають наступне:
1. Попередні досягнення. Більшість фондів воліють робити ставку на
певних переможців; у таких випадках маркетолог має підкреслити,
якщо можливо, довголіття організації чи її попередній успіх.
2. Якість персоналу. У випадку браку попередніх досягнень – та/або додатково до цього – фонди можуть бути уважними до дипломів та характеристик головних посадових осіб. Це може стати причиною
забезпечення вражаючих резюме (чи залучення консультантів з вражаючими резюме) або просування харизматичних лідерів. Стверджують, що багато фондів полюбляють давати людям якомога більше
гарних ідей. Якщо це такий випадок, організація має надіслати до
фонду свого високого посадовця й найкомпетентнішу службову особу.
3. Здатність виміряти результат. У ХХІ сторіччі все більше і більше
фондів бажають бачити потенційних одержувачів грантів, які можуть
чітко вказати, як вони збираються відстежувати продуктивність. Моніторинг системи, описаний у Розділі 19, є вирішальним.
4. Узагальненість. Багато фондів мають значний комунікаційний персонал, чиїм завданням є поширення досягнень одержувачів їх грантів.
Це може бути дослідження відкриттів чи інформації щодо найкращих
практик. Кампанія одержувачів грантів може передбачити такий
крок, пояснивши, що актуальні результати, швидше за все, лежать далеко поза межами відносно вузького фокусування конкретної справи.
5. Управління. Сьогодні агенція, яка надає гранти, має уважно досліджувати дії керівництва неприбуткової організації. Воно бажає бути
певним, що ця підтримка не використовується неналежним чином чи
не матиме в результаті несприятливої реклами.
Маркетинг стосовно фондів не має бути тільки питанням проведення специфічних компаній з пошуку грантів. Неприбуткові організації, які планують отримати гранти від фондів в якості постійного джерело доходу, мають
розвивати загальну стратегію організації, базовану на довготривалих зв’язках з основними фондами. Вони мають контактувати з фондами не лише у
випадку конкретної пропозиції. Кожна організація має розвивати відносини
з певною кількістю відповідних фондів до появи конкретних пропозицій. У
приватному секторі це називається «маркетинг відносин». Один з провідних
університетів розглядає Ford Foundation як «основний рахунок замовника».
Фахівець з розвитку організовує різних осіб в університеті, щоб дізнатися
про людей на відповідних рівнях у фонді. Один або більше членів університетського керівництва організовують щорічні зустрічі, аби побачити відповідних керівників фонду. Ректор університету зустрічається з президентом
фонду кожного року на обіді чи вечері. Один або більше університетських
працівників з розвитку розробляють відносини з працівниками фонду на їх
рівнях. Коли університет має пропозицію, він знає напевно, хто мусить пред-
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ставляти її у фонді та хто її там розгляне. Окрім того, фонд більш прихильно
ставиться до організації за підсумками тривалих відносин і особливого розуміння, яким вони користуються. В результаті, організація має змогу
краще працювати та відстежувати пропозицію, поки вона знаходиться на
розгляді у фонді.
Корпорації
Бізнес-організації являють окреме джерело благодійних коштів для неприбуткових організацій. Сьогодні нараховується близько 2600 корпоративних благодійних фондів. Однак, за даними Foundation Center сума
корпоративних пожертвувань знижується з 1980-х років; можливо, це є результатом переорієнтації на таку тактику, як причинно-пов’язаний маркетинг.10 Фармацевтичні компанії зазвичай є найбільш активними
дарувальниками, оскільки більшу частину їх внесків становлять фармацевтичні товари. Microsoft також віддає значну частину пожертв у вигляді програмного забезпечення. 12 корпорацій, які є найбільшими дарувальниками,
надають як гроші, так і товари; у 2005 році відповідні дані The Chronicle of
Philanthropy були наступні:11
Компанія

Сума пожертв, $

Pfizera
Merckb
Bristol-Meyers Squibbc
Johnson & Johnsond
Microsoft
Time-Warnere
Wal-Mart
Altria
General Electricf
IBM
Target
Safeway

1 618 100 000
1 039 000 000
758 903 000
591 926 000
334 000 000
293 772 000
273 314 000
189 761 000
171 149 000
148 500 000
649 000
146 000 000

a Pfizer (Pfizer Inc., Пфайзер) – американська фармацевтична компанія. Заснована у 1849 році німецькими емігрантами, з того часу – один з провідних виробників ліків у світі. Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк).
Виробничі потужності розміщені у 46 країнах світу (2007 рік). Станом на 2011 рік загальний виторг – $67,4 млрд.,
чисельність персоналу – 103,7 тис. осіб.
b Merck (Merck & Co, Inc., Мерк) – американська фармацевтична та хімічна компанія, одна з найбільших у світі.
Заснована у 1891 році як дочірня структура німецької корпорації. Під час Першої світової війни була конфіскована
Урядом США, пізніше відновлена як незалежна американська компанія. Станом на 2011 рік сукупний виторг –
$48,0 млрд., чисельність персоналу – 86 тис. осіб.
c Bristol-Meyers Squibb (BMS) – американська фармацевтична компанія. Утворилася у 1989 році шляхом злиття
двох профільних компаній, які діяли з ХІХ століття. Назва за прізвищами первинних засновників: Едварда
Сквібба, Вільяма Брістолі та Джона Майерса. Спеціалізується на рецептурних ліках у декількох сферах, зокрема
проти раку та СНІД. Станом на 2009 рік виторг склав $18,8 млрд., чисельність персоналу – 28 тис. осіб.
d Johnson & Johnson (Джонсон та Джонсон) – американська корпорація, виробник косметичних та санітарно-гігієнічних товарів. Заснована у 1886 році. Штаб-квартира у Нью-Брансуїк (штат Нью-Джерсі). Включає близько
250 дочірніх компаній у 57 країнах. Виторг у 2012 році склав $65,0 млрд., чисельність персоналу – 117,9 тис. осіб.
e Time-Warner (Тайм-Ворнер) – американська транснаціональна медійна корпорація, одна з найбільших у світі
новинного та розважального бізнесу. Заснована у 1990 році внаслідок злиття корпорацій Warner Communications,
Inc. і Time Inc. Штат-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Станом на 2012 рік виторг склав $28,7 млрд., чисельність персоналу 34 тис. осіб.
f General Electric (GE, Дженерал Електрик) – американська багато профільна промислова компанія, найбільший
у світі виробник багатьох видів техніки та обладнання (локомотиви, атомні реактори, газові турбіни, авіаційні
двигуни, медичне обладнання тощо). Заснував у 1878 році винахідник Томас Едісон. Штаб-квартира у місті Ферфілд (штат Коннектикут). Виторг станом на 2012 рік - $147,3 млрд., чисельність персоналу – 301 тис. осіб.
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Деякі корпорації надають значну частину пожертв за межі Сполучених
Штатів:
Компанія

Сума пожертв, $

Merck
Pfizer
Bristol-Meyers Squibb
Microsoft
ExxonMobil Corporationa
IBM
General Electric
Citigroupb
Chevronc
Altria

450 420 000
410 000 000
103 021 537
65 600 000
51 696 000
45 500 000
43 345 722
37 455 450
35 100 000
31 101 499

Освіта та соціальні вигоди / громадські справи є двома найбільшими галузями, які отримують майже половину усієї суми корпоративних пожертв.
Останніми роками пожертви корпорацій значною мірою змінилися. Як
зазначає Крейг Сміт12, наприкінці сторіччяd благодійність корпорацій була
особливою сферою корпоративних баронів, на кшталт Морганаe та Рокфеллераf, які самі вирішили, що їх улюбленим благодійним організаціям піде
на користь генерований бізнесом прибуток. Корпорації у своїй структурі не
мали благодійних програм, вважаючи, що суспільство не бажає їх втручання
у соціальні проблеми. У 1950-х роках перешкоди для такої участі були відa

Exxon Mobil Corporation (ExxonMobil, ЕкссонМобіл) – американська нафтодобувна компанія. Веде родовід від нафтового тресту Standard Oil, заснованого у 1882 Джоном Рокфеллером. У сучасному вигляді
існує від 1999 року. Штаб-квартира у місті Ірвінг (штат Техас). Добуває і переробляє нафту (3% світового
видобутку) та газ, а також уран та ін. Є найбільшою у світі приватною компанією за обсягом виторгу та
загальною капіталізацією. Займає перше місце у рейтингу Forbes Global 2000. Станом на 2011 рік виторг
становив $486,4 млрд., чисельність персоналу – 82,1 тис. осіб.
b Citigroup (Сітігруп) – одна з найбільших американських фінансових компаній. Утворилася у 1998 році
шляхом злиття Citicorp та Travelers Group. Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). За підсумками
2012 року має 16 тис. офісів у 140 країнах, близько 200 млн. клієнтів. Дохід – $70,2 млрд., чисельність персоналу – 261 тис. осіб.
c Chevron (Chevron Corporation, Шеврон) – американська енергетична компанія. Родовід сягає заснування
у 1879 році у Каліфорнії нафтової компанії Pacific Coast. Штаб-квартира у місті Сан Рамон (штат Каліфорнія). Займається всіма аспектами нафти, газу та геотермальної енергетики, хімією, виробництвом електроенергії тощо. Виторг у 2011 році – $253,7 млрд., чисельність персоналу – 62 тис. осіб.
d Мова йде про кінець ХІХ століття.
e Мова йде про Джона Пірпонта Моргана (John Pierpont "JP" Morgan) – американського фінансиста, банкіра, філантропа та колекціонера. Роки життя: 1837-1913. Здобув великий вплив, займаючись питаннями
вдосконалення корпоративного управління та укрупненням промислового виробництва; сприяв структуризації та підвищенню ефективності американського бізнесу. Був благодійником, зокрема, для Американського музею природничої історії, Метрополітен музею, Гарвардського університету, Нью-Йоркської
торговельної школи та багатьох інших закладів. Свій будинок та велику колекцію книг заповів бібліотецімузею свого імені.
f Мова йде про Джона Де́вісона Рокфе́ллера (John Davison Rockefeller, Sr.) – американського підприємця
та філантропа. Роки життя: 1839-1937. Вважається найбагатшою людиною новітньої епохи; перший у світі
доларовий мільярдер. На вершині свого успіху на початку ХХ століття контролював 90% американського
нафтового ринку та 56% усього акціонерного капіталу країни. За оцінками, йому належало 2,5% національного багатства США. Один із засновників Федеральної резервної системи США. За своє життя надав
близько $500 млн. на освітні, медичні та культурні проекти. Побудував Чиказький університет, Коледж
Спелмана, Університет Рокфеллера, Музей Сучасного Мистецтва, монастирі і Фонд Рокфеллера, Інститут
Рокфеллера з Медичних Досліджень. Окрім того, усе життя сплачував церковну десятину (10% місячного
доходу).
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кинуті, і корпорації почали засновувати важливі благодійні програми. Нещодавно сильний тиск акціонерів та конкурентний ринок змусили корпорації стати більш заощадливими та ефективними. Це було причиною того, що
підприємства переосмислили свій підхід до філантропії. Сміт визначив нову
парадигму, тепер означену як «стратегічну філантропію», згідно якої компанії почали сприймати благодійність в якості зброї у конкурентній боротьбі. Віден та інші зазначили, що корпорації засвоїли: вони можуть
«процвітати, роблячи добро». Як ми обговоримо далі у Розділі 17, стратегічна філантропія може задовольнити низку цілей корпорації:
u Зміна образу організації, як у випадку, коли спонсорство мистецтва компанією АТ&Тa змінило її з похмурої та нудної на досвідчену і висококласну13.
u Заснування союзів, які надають корпораціям громадську підтримку у
часи кризи, таких як за екологічних катастрофи чи проблеми з продукцією.
u Створення обізнаності та інтересу до корпорації у майбутніх клієнтів та
майбутніх працівників.
u Забезпечення засобів взаємодії працівників та агентів з продажу у проектах, які підвищують рівень їх трудової діяльності – з метою праці над чимось «більшим», аніж тільки заробіток грошей.
u Продукування зростаючих продажів, як у випадку, коли American Express чи Coca-Cola займаються соціальним маркетингом (розглядається
нижче у цьому розділі).
Корпорації також стають більш активними щодо залученні своїх робітників у громадські та суспільні проекти. Сьогодні корпорації мають значну
кількість волонтерських програм (як це описано у Розділі 16). Багато з них
мають чинні «подарункові програми». Дослідження 1007 компаній Радою з
покращання та підтримки освітиb у 2000 році засвідчило, що 51 відсоток підбирають співробітнику принаймні одну не освітню організацію за попередній
рік. Зазвичай встановлюються мінімальні та максимальні рівні волонтерства. Відповідність співробітника подарунку особлива вагома у випадку освітніх ініціатив.14
Благодійність також стала знаряддям міжнародної конкуренції. Іноземні

a

AT&T (AT&T Inc.) – американська телекомунікаційна компанія, одна з найбільших на профільному
ринку. Надає послуги у сфері телефонії, телекомунікації, доступу в Інтернет, кабельного телебачення та
ін. Заснована у 1885 році. Штаб-квартира у Далласі (штат Техас). Виторг у 2012 році склав $127,4 млрд.,
чисельність персоналу – 241,8 тис. осіб. Корпорація є одним з найбільших спонсорів політичних кампаній
у США (переважно фінансує кандидатів Республіканської партії). Активно займається спонсорством
спорту.
b Рада з покращання та підтримки освіти (The Council for Advancement and Support of Education, CASE) –
неприбуткова міжнародна асоціація навчальних закладів. Заснована у 1974 році шляхом об’єднання Американської ради випускників та Асоціації коледжів з PR. Місія – допомагати своїм членам будувати довгострокові відносини з випускниками та донорами, здійснювати фандрайзинг, зміцнювати суспільну
підтримку освітній сфері тощо. Розробляє та просуває стандарти діяльності та етичні норми. Членами
CASE є понад 3600 коледжів та університетів у 76 країнах світу. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія), регіональні офіси у Лондоні (Велика Британія), Сінгапурі та Мехіко (Мексика).
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компанії, такі як Hitachia, заснували благодійні фонди у Сполучених Штатах, та багато американських компаній з міжнародною діяльністю розпочинають благодійні програми за кордоном. Крейг Сміт доводить, що на таких
ринках, як Бразилія та Угорщина, де благодійність на даний час є слабкою,
для корпорацій Сполучених Штатів існують реальні можливості отримати
різноманітні переваги.
Фонди, які радять доноруb
Корпорації часто використовують фонди, які радять донору. Ця форма
зросла на 20 відсотків у 2005 році порівняно з попереднім роком.15 Благодійне податкове законодавство вимагає, аби стосовно пожертв людей та корпорацій принаймні створювалась видимість, що вони знаходяться під
контролем реципієнта благодійності. Проте донори можуть «порадити»,
яким чином використовувати надані кошти. Фонди, які радять донору, є
значним каналом скерування пожертв від корпорацій та майнових фондів,
оскільки донори можуть безпосередньо отримати податкові пільги та рекомендувати використання пожертв протягом наступного періоду. Fidelity
Charitable Gift Fundc є саме таким засобом, який значно виріс.
Фонди, які радять донору, довели, що вони є важливим засобом скерування міжнародних пожертв. Особи та корпорації не отримують податкових
вирахувань, якщо вони направляють кошти безпосередньо до іноземних благодійних чи недержавних організацій. Однак вони за порадою донору можуть надати подарунки благодійним закладам Сполучених Штатів (як от
міжнародний United Way) і досягти результату.
Підходи
Пошук грантів від корпорацій або їх фондів концептуально не відрізняється від підходу, рекомендованого у випадку незалежних фондів. З 2600
фондів, створених бізнесом і до яких можна вільно звертатися, відносно мало
підходять для кожної окремої неприбуткової організації. Найкращі перспективи для корпоративного фандрайзингу будуть там, де неприбуткова оргаa

Hitachi (Hitachi, Ltd; варіанти звучання українською мовою: Хітаті, Хітачі) – японська компанія, багато
профільний конгломерат (включає близько 1100 дочірніх компаній). Заснована у 1910 році. Діє у 11 сегментах: інформаційні та телекомунікаційні системи, системи соціального та промислового управління,
будівництво, фінансові послуги тощо. Штаб-квартира у Токіо (Японія). Станом на 2011 рік виторг склав
$112,4 млрд., чисельність персоналу – 372,4 тис. осіб.
b Фонди, які радять донору (donor-advised fund) – різновид благодійних фондів, що створюються для управління пожертвами від імені організації, родини чи окремої людини. Це дозволяє радикально скоротити
управлінські витрати (не потрібно створювати власний добродійний фонд, наймати персонал тощо), забезпечує максимальне використання податкових полегшень, як також контроль за ефективним використанням пожертви її одержувачем. Фонди вказаного типу за свої послуги отримують адміністративний
збір (переважно в межах 1% від суми пожертв, якими вони оперують). Перший подібний фонд було створено у США у 1931 році (The New York Community Trust). Станом на 2011 рік такі фонди обслуговували
понад 175 тис. рахунків донорів, що володіли активами вартістю понад $37 млрд.
c Fidelity Charitable Gift Fund (Благодійний фонд подарунків «Вірність») – благодійний фонд, який радить
донорам. Місія – розвиток американських традицій благодійності шляхом надання програм, які роблять
благодійність простою та ефективною. Заснований у 1991 році. Штаб-квартира знаходиться у місті Цінціннаті (штат Огайо). Активно працює з пожертвами від домогосподарств. У 2012 році фонд скерував
майже $1,3 млрд. пожертв, які були приділені майже 70 тисячам реципієнтів. (У 1991-2012 роках загальна
сума скерованих пожертв склала $13 млрд.)
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нізація може легко продемонструвати, що вона забезпечує корпорацію стратегічними нагородами. Такі корпорації можуть мати одну чи більше наступних характеристик:
1. Місцеві корпорації. Корпорації, розташовані з неприбутковою організацією в одному регіоні, зазвичай бачать безпосередню користь для
них та їх персоналу від надання грантів. Лікарня, наприклад, може
базувати своє прохання на піклуванні про здоров’я, яке вона пропонує
працівникам корпорації. У свою чергу, група виконавчого мистецтва
може доводити, що її культурні заходи поліпшують місцеву атмосферу, й тому допомагають корпораціям залучити та зберегти першокласних фахівців. Крім того, технічно простіше будувати
довготермінові корпоративні партнерські відносини за умов, коли керівники корпорації та неприбуткової організації можуть знайти час
для культури поза роботою.
2. Споріднені діяльності. Корпорації, діючі у спорідненій сфері стосовно
неприбуткових організацій, мають прекрасні перспективи. Лікарня
може з успіхом клопотати фонди від фармацевтичних компаній, а коледжі можуть залучати більше фондів від компаній, які приймають на
роботу багато їх випускників.
3. Особисті відносини та контакти. Неприбуткові організації мають
переглядати свої зв’язки, аби одержувати підказки – до якої корпорації краще звернутися. Університетська рада опікунів складається з
впливових особистостей, які можуть відчинити багато дверей для корпоративних клопотань. Корпорації схильні у своїх діях реагувати на
рівних за впливом. Це є правило поведінки у фандрайзингу, що люди
не надають інституціям чи справам: Люди дають людям. Це особливо
справджується у корпоративному фандрайзингу. Джеймс Остін стверджує, що багато цінних довготермінових відносин партнерства поміж
корпораціями, як от між Starbucks та Timberlanda, вперше розпочались після особистого знайомства.16
4. Структурна схожість. Неприбуткові організації з національним чи
міжнародним масштабом діяльності мають шукати корпорації, що збігаються з ними за структурою. Тому Coca-Cola розвивала партнерські
відносини з Boys & Girls Clubs of America частково через те, що обидві
організації задовольняли потреби підлітків, а частково через те, що
обидві мали організаційну структуру, яка охоплює офіси та численних
незалежних місцевих операторів (клубна галузь та франчайзинг на
безалкогольні напої).
Неприбуткові організації, які значною мірою залежать від підтримки
корпорацій, мають постійно слідкувати за змінами, що відбуваються у філософії корпорацій стосовно благодійності. У ХХІ столітті існує великий інa Timberland (Timberland Company, Тімберланд, дослівно: Лісові ділянки) – американська компанія, відомий виробник та роздрібний продавець верхнього одягу та взуття. Заснована у 1952 році. Штаб-квартира
у містечку Стратем (штат Нью-Гемпшир). Виторг у 2011 році - $1,5 млрд., чисельність персоналу – 5,4 тис.
осіб.
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терес до «світового зв’язку» через Internet та мобільні телефони. Серед корпорації лідерство на себе тут беруть Intel, Ciscoa та Microsoft.
Громадські фонди
Як зазначалося вище, громадські фонди є найшвидше зростаючим сектором у світі фондів. Вони зростали як засіб об’єднання пожертв корпорацій,
окремих осіб та громадських груп з метою обслуговування місцевих потреб.17 У 2004 році їх активи зросли на 13,5 відсотків, а пожертви – на 15
відсотків. Вони є особливо цінною метою для неприбуткових організацій місцевого та регіонального значення, зосереджених на охорону здоров’я, безпеку та довкілля.
Уряд
Хоча це і не строго фонди, проте багато урядових агентств на федеральному рівні, на рівнях штатів та місцевих громад можуть бути основними
джерелами коштів, оскільки за наявності поважних причин вони здатні надавати гранти. Наприклад, багато років тому федеральний уряд заснував National Endowment for the Arts (NEA)b з метою надання грантів музеям,
балетним трупам, мистецьким колективам та іншим великим й малим мистецьким організаціям, що потребують підтримки. Інші урядові установи надають гранти задля підтримки охорони здоров’я, університетського
навчання та досліджень, соціального служіння та інших вартих уваги справ.
Web-сайти оголошують урядові заявки на пропозиції (RFPsc), які зазвичай
проглядаються організаціями, що мають проекти, потенційно цікаві для
урядових установ.
Урядові агентства зазвичай потребують найбільш детальної роботи з паперами у процесі підготовки пропозицій. Вони переважно роблять головний
наголос на внесок пропозиції у задоволення суспільних потреб, а також у вирішення власних завдань порядку денного агентства. Репутація установи,
що надає пропозиції, є вагомою, водночас особисті відносини між агентством
та одержувачем гранту є менш визначальними. Неприбуткові організації з
хорошими показниками продуктивності часто можуть з успіхом «повторно
змагатися» за розширення чинних грантів.

a

Cisco (Cisco Systems, Сіско) – американська компанія, світовий лідер з виробництва мережевого устаткування, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання
даних тощо. Компанія створена у 1984 році подружньою парою (Леонард Босак та Сандра Лернер), які
працювали у Стенфордському університеті як допоміжний персонал з обслуговування комп’ютерів (у 1990
році продали свої частки за $170 млн.). Штаб-квартира у Сан-Хосе (штат Каліфорнія). Виторг станом на
2012 рік – $46,1 млрд., чисельність персоналу – 72,4 тис. осіб.
b National Endowment for the Arts (NEA, Національний фонд мистецтв) – окреме федеральне агентство
уряду США. Місія – підтримка та фінансування проектів, виставок художньої досконалості. Створене
актом Конгресу США у 1965 році. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). У 1965-2008 роках
агентство надало грантів на суму понад $4 млрд.; бюджет 2011 року – близько $155 млн. Діяльність агентства супроводжується суспільною критикою та дискусіями.
c RFP (Request пропозицій) – документ, яким організація надає повідомлення з метою виявити заявки від
потенційних постачальників товарів або послуг. RFP є частиною процесу закупівель, який починається з
оцінки потреб і закінчується з доставкою та/або підтримкою готового товару чи послуги.
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Пожертви окремих осіб
Індивідуальні особи є основним джерелом доброчинних пожертв. Пожертви осіб у 2005 році складали 76,5 відсотка від загальної суми (разом з пожертвами шляхом заповіту, що долучило додаткові 6,7 відсотка).
Індивідуальні пожертви подвоїлися від 1980 року (з урахуванням інфляції),
а пожертви шляхом заповіту зросли втричі до 2000 року. Однак, останні істотно знизилися за останні п’ять років, частково внаслідок зниження смертності та зниження доходів домогосподарств.
Характеристики
Роберт Шарп зробив припущення, що індивідуальних осіб, які роблять
пожертви, можна розділити на три групи залежно від їх стадії життєвого
циклу та моделі благодійності:18
l Ранні літа. До 50 років потенційні донори поглинуті налагодженням
власної родини та кар’єри. Вони мають обмежений дискреційнийa дохід;
тому пожертви здійснюють відносно малими сумами. Вони є постійними
донорами здебільшого для їх церков та синагог. Вони надають готівку та
іноді власність.
l Середні літа. Донори віком від 50 до 70 років перебувають на стадії, коли
вони є відносно стабільні. Їх діти навчилися у коледжах, і більшість основних активів сплачені. Звичні пожертви продовжуються протягом
цього періоду, але домогосподарства середнього віку починають ставати
кандидатами на великі внески для особливих потреб неприбуткових організацій. Ці домогосподарства можуть придбати новий автофургон для
YMCA, надавати стипендії у коледжі, або ж забезпечувати головні події
для фандрайзингу.
l Пізні літа. Домогосподарства з представниками віком понад 70 років є
основними кандидатами у донори, яких Шарп називає «Останній подарунок». Вони менш схильні до постійних пожертв, оскільки їх доходи
скорочуються. Однак, вони можуть підходити для здійснення пожертв у
заповітах та інших планованих пожертв.
Розподіл населення за цими трьома категоріями на початку ХХІ століття
є під впливом збільшення народжуваності, що призвело до відносно меншої
кількості домогосподарств категорії середнього віку, ніж це було у попередніх періодах. Ця картина невдовзі зміниться, і перспективи фандрайзингу
мають покращитися. Інші цікаві знахідки щодо пожертв індивідуальних
осіб є такі:
s У 2002 році надали на благодійність близько двох третин усіх родин, середньо $1872.
Їх основними реципієнтами були:
3 Релігійні конфесії, 60 відсотків.
a

Дискреційний (англ..: discretionary, від латинського discretio) – такий, яким можуть розпоряджатися на
власний розсуд.
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Нужденні люди, 11 відсотків.
Комплексні благодійні цілі, 10 відсотків.
Охорона здоров’я та освіта, разом 5 відсотків.19
Жінки мільйонерів жертвують більш щедро, ніж їх чоловіки.20
Уявлення, що групи меншин надають менше, є недоречні. Нижчий рівень
пожертв у цій частині більше пов’язаний з нижчим рівнем доходу, освіти
та добробуту.21
«Кола донорів» стають більш поширеними. Ці кола включають людей,
які об’єднують свої пожертви та діють на зразок фондів. Дослідження
New Ventures in Philanthropya з’ясувало, що кола донорів мають відмінні
пріоритети від традиційних фондів, зосереджуючись більш на розвитку
молоді, на проблемах жінок та дітей, а також на психічному здоров’ї/кризових ситуаціях.
Фонди громад призвели до збільшення суми пожертв серед сільських донорів, які тепер мають змогу допомогти своїм місцевим громадам.22
3

3

s
s
s

s

s

Мотиви
Є багато мотивів для меценатства. Також, звичайно ж, відповідні підстави змінюються залежно від типу організації – наприклад, у випадку програми для нужденних у порівнянні з підтримкою Kennedi Centerb. Вони
також залежать від типу пожертви – річний переказ, заповіт, запропоновані
речі чи послуги, а також від донорів – молоді/старі, чоловіки/жінки, одинаки/пари тощо. Адріан Сарджент пропонує наступні мотиви, які часто зустрічаться: 23
3 Альтруїзм
3 Співчуття
3 Співпереживання
3 Пам’ять
3 Полегшення скрутного становища
3 Самооцінка/Власний інтерес
3 Провина
3 Жалість
3 Соціальна/Розподільча справедливість
3 Страх
3 Престиж
3 Творення кращого
3 Дія у відповідь – погашення боргів
3 Убезпечення
a

New Ventures in Philanthropy (Нові починання у благодійності) – кампанія організації Форум регіональних
асоціацій благодійників (Forum of Regional Associations of Grantmakers), започаткована наприкінці 1990х років. До 2007 року в рамках кампанії було залучено $570 млн. нових коштів у фонди місцевих спільнот.
b Kennedi Center (Центр Кеннеді, Джон Ф. Кеннеді Центр виконавчих мистецтв) – комплекс виконавчих
мистецтв у Вашингтоні (округ Колумбія), розташований на березі річки Потомак. Побудований у 1971
році у рамках державно-приватного партнерства. Щороку відбувається близько 2000 вистав та концертів,
аудиторію яких складають близько 2 млн. безпосередніх глядачів, а також до 20 млн. телеглядачів та радіослухачів.
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Однією з підставою пожертв є те, що «справа дуже важлива» для людей.
Проте ця підстава ще більш важлива у випадку заможних людей. Он-лайн
дослідження, проведені Harris Interactiveа, також встановили суттєву різницю у мотиваціях чоловіків та жінок. Згідно з дослідженням, жінки більш
схильні надавати пожертви у випадку хвороби члена родини чи друга, водночас чоловіки (і багаті американці обох статей) наголошували на податкових пільгах. Жінки більш схильні надавати пожертви на охорону здоров’я
та жіночі організації, а чоловіки – на спорт та відпочинок. Заможні більше
пожертв, аніж більшість населення, на освіту, організаціям з охорони здоров’я, мистецьким та культурним організаціям, а також організаціям, залученим до захисту політичних прав. Отримані результати викладені у
Таблиці 15-3.
Таблиця 15-3.
Причини для благодійності в залежності від статі та забезпеченості
Жінки Чоловіки Заможні Усі
(%)
(%)
(%)
(%)
Чому люди надають пожертви
Сильно переживають через справу

59

59

74

59

Особистий досвід з організацією

38

41

55

40

Податкова пільга

18

36

54

28

Відповідь на конкретний запит
Моральний імператив – зробити правильно

22
43

28
50

46
42

25
47

Участь члена родини, приятеля, співробітника
Релігія, духовність
Благодійна акція
Хвороба члена родини, приятеля, колеги
Родинна традиція

32
36
25
39
17

35
37
27
22
14

38
37
35
30
21

33
36
26
30
16

Десятина
Новини репортаж ЗМІ

18
20

23
11

17
16

21
15

Нове багатство

8

3

14

5

Ділові зв'язки

5

4

13

4

Куди люди надають пожертви
Освітні установи

28

33

53

30

Служби у справах дітей та молоді

41

47

52

44

Благодійність у сфері охорони здоров’я і медицини

45

35

51

40

Релігійні та конфесійні організації

47

50

45

49

a

Harris Interactive (Харріс Інтерактивний) – американська дослідницька маркетингова компанія. Заснована у 1975 році. Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Займається дослідженням ринку, відомими як Опитування Harris. Працює у широкому спектрі галузей промисловості, в різних країнах у
Північній Америці, Європі та Азії. Станом на 2011 рік виторг – $165 млн., чисельність персоналу – понад
900 осіб.
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Служби у справах безхатченків чи нужденних
Організації з надання допомоги потерпілим від
стихійних лих
Мистецькі або культурні організації
Політичні організації чи організації представлення
інтересів
Організації інвалідів

37

32

36

35

21

26

35

24

11

16

35

14

11

17

32

14

31

30

31

30

Служби у справах літніх людей

25

17

25

21

Групи з захисту прав тварин

28

21

24

24

Екологічні групи

12

14

22

13

Спортивні чи оздоровчі групи

13

20

21

16

Жіночі організації

20

7

21

14

Групи захисту прав громадян

9

10

16

9

Організації планування сім’ї та виховання дітей

12

5

10

8

Джерело: Elizabeth Green, “Study Finds Differences in Giving Patterns between Wealthy Men
and Women,” The Chronicle of Philanthropy, May 3, 2001, pp. 12-15. Відтворено з дозволу The
Chronicle of Philanthropy, philanthropy.com

В охороні здоров’я більша частина різниці у рівнях пожертв до проблемних сфер пов’язана з увагою до конкретних проблем зі здоров’ям, частково
з тяжкістю, поширеністю та виліковністю захворювання. Таким чином,
хвороби серця та рак є серйозними захворюваннями, які вбивають, натомість
артрит і більшість вроджених дефектів вважаються менш серйозними, оскільки вони не вбивають. Рак має більшу поширеність, ніж м’язова дистрофія, й тому залучає більше підтримки. Врешті решт люди почали вважати,
що лікування чи профілактика є можливі у випадку хвороби серця, проте
менш дієві щодо уроджених вад, що призводить до більших пожертв на заходи боротьби з хворобою серця.
Коли неприбуткова організація планує кампанію з фандрайзингу, спрямовану на індивідуальних осіб, вона повинна починатися з чіткого розуміння, чому люди взагалі надають пожертви, а потім – чому вони це зроблять
– або можуть зробити – для неї. Ми стверджуємо, що найчастіше особи надають пожертви, аби отримати щось натомість. Іншими словами, пожертви
не повинні розглядатися як подарунок, а як угода, за якої неприбуткова організація пропонує значну користь, що її донор бажає отримати і за яку
донор «платить» шляхом надання його чи її пожертв. Питання у тому, що
донор саме отримує або може отримати?
Чи є така річ, як надання без отримання (тобто чистий альтруїзм)? Деякі
люди надають та кажуть, що вони нічого не очікують навзаєм. Однак, на наш
погляд, насправді їм на самоті це, швидше за все, підвищує їх самооцінку
бути «достатньо великими», аби надавати гроші, не вимагаючи визнання.
The New York Times нещодавно зробив наступний коментар:
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Люди отримують декілька речей, діючи альтруїстично. Існує особистий інтерес: нужденним здається, що вони частіше отримають допомогу, коли вони самі є у біді. Тоді є внутрішнє сяйво, яке з’являється
у випадку дії у відповідності зі своїми ідеалами: будь-то надання нужденним дітям чи відвідування церкви у неділю. Той, хто зробив добру
справу, до того ж знає, що має свою власну славу, а також уникає
ганьби не сприяння, яку мають усі інші (на зборах асоціації випускників або ж у світському клубі).24
Проблема для дуже багатьох неприбуткових організацій, які не мають
орієнтації на клієнта, полягає у тому, що вони намагаються мобілізувати
кошти, розповідаючи потенційним донорам, що організація потребує грошей. Вони дуже докладно та натхненно описують усі хороші справи, які робить організація, а потім зазначають, скільки ще можна було б зробити, якби
тільки у них було більше коштів. Вони мають угоду з фандрайзингу точно у
зворотному напрямі. Вони намагаються мотивувати пожертви, аби задовольнити потреби організації. Але ж, як модель BCOS (представлена у Розділі 4)
пояснює, насправді люди (тобто донори) вживають заходів для задоволення
власних потреб. Фандрайзерам необхідно з’ясувати, що саме бажає цільова
аудиторія, а потім показати їй – як саме запропонована дія (тобто пожертви)
задовольнить їхні потреби.
Ці мотивації відображають користь та вплив інших осіб, зазначених у моделі BCOS. Проте ця модель також вказує на важливість сприйнятих витрат
на пожертву. Важливо також розуміти, що саме потенційні донори думають
стосовно негативних аспектів пожертви – чи це відмова від деяких інших витрат, чи ідентифікація іншими прохачами в якості «легкої здобичі», або,
можливо, вони відчуватимуть, що зробили пожертву організації, яка марнуватиме їхні гроші? Якщо такі витрати будуть виявлені, фандрайзер повинен їх вирішити, а не тільки (як це звичайно буває) спробувати пересилити,
підкреслюючи користь.
Модель BCOS також підкреслює важливість самовпевненості. Багато донорів можуть відчувати, незважаючи на гідну підставу, що вони не
можуть надати пожертву, оскільки просто не знають, як управляти витратами у фінансовому відношенні. Фандрайзери, які домагаються значних пожертв, мають багато прийомів, аби впоратися з цими проблемами. Однак,
допомога з фінансових питань також може бути важливою для незаможних
людей, у яких прохають під час щорічних кампаній.

РІЗНОВИДИ ФАНДРАЙЗИНГУ ВІД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСІБ
Фандрайзинг на індивідуальному рівні для великих неприбуткових організацій здебільшого поділяється на щорічні, основні та планові пожертви.
Ми по черзі обговоримо кожен з цих видів.
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Щорічні пожертви
Хоча деякі нові неприбуткові організації сильно покладаються на декількох основних донорів, які підтримують їх матеріально протягом перших
років, зрештою більшість благодійних організацій звикають покладатися на
щорічні кампанії, як основу їх діяльності зі збору коштів. Як зазначається
різними авторами25, низка основних компонентів має бути присутньою у
ефективній щорічній кампанії із фандрайзингу: 1) сильне лідерство волонтерів та підтримка персоналу; 2) чітка організаційна структура; 3) амбітні,
проте реалістичні цілі; 4) ретельна сегментація донорів та пошуків; 5) широке попереднє дослідження; 6) скрупульозна підготовка добровільних прохачів; 7) детальний розклад заходів та «верстові стовпи»; 8) докладні звіти
та підзвітність; 9) упізнавання донорів та волонтерів; 10) надання варіантів
в Інтернеті; 11) формування довгострокових відносин з донорами «на все
життя». Далі ми звертаємося до деяких із цих викликів.
Керівництво
Більшість неприбуткових організацій покладається на волонтерів як керівників та персонал своїх щорічних фандрайзингових кампаній. Такий підхід не тільки забезпечує велику кількість адвокатів, але також є способом
більш тісної взаємодії цих адвокатів з організацією. Аби кампанія була ефективною й сильною, необхідним є вміле керівництво цими волонтерами. Керівники щорічної кампанії зі збору коштів зазвичай виходять з лав
колишніх волонтерів. Вони часто є лідерами спільнот та всенародно відомими постатями. У багатьох випадках вони є в організації старшими членами ради директорів. Оскільки завдання керівництва є дуже складними,
часто цінується енергійні ділові та фахові люди завдяки престижу та зв’язкам, які вони надають.
Ці керівники добровольців повинні бути повністю забезпечені штатними
професійних співробітників, які повинні: 1) переконатися, що волонтери
мають інформацію, необхідну для вжиття ефективних заходів; 2) підтримувати послідовність між кожним етапом програми; 3) підготувати доповіді та
інші матеріали, що використовуються з метою відстеження продуктивності.
Вище керівництво повинно бути обережним, аби суперництво між професійними штатними співробітниками та волонтерами не виникали у самий розпал кампанії.
Організація
Сьогодні більшість великих щорічних кампаній використовують декілька підходів до збору коштів. Це може бути пряма поштова розсилка, клопотання по телефону, особисті контакти, заходи зі збору коштів, телевізійні
марафони, творче використання Інтернету та власного веб-сайту організації,
а також веб-сайтів партнерів і посередників. Під загальним керівництвом
комітету кампанії, конкретні особи несуть відповідальність за кожну з цих
тактичних ділянок. У багатьох складних кампаніях працівники підрозділів
звернень (за телефоном, від людини до людини) можуть бути додатково ор-
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ганізовані у групи, відповідальні за конкретні географічні райони чи окремі
професії. Таким чином, одна група може відповідати за телефонні дзвінки
кожній родині у Верхньому Іст-Сайдіа, водночас інша група може відповідати за особисті клопотання серед юристів. Очевидно, що тут є ретельна
спроба знайти відповідність навичок та особистостей фандрайзерів-волонтерів тим завданням, які вони можуть здійснити найкраще. Капітани команд
та їх заступники часто зайняті забезпеченням послідовності та підвищення
мотивації й ентузіазму у польових співробітників. Капітани часто просуваються догори, аби стати у майбутньому генеральними директорами кампанії.
Цілі
Визначення щорічних цілей кампанії (у загальному, також для кожного
сегменту і тактики) є одним із найважливіших завдань будь-якого керівного
комітету щорічної кампанії. Ретельна перевірка зовнішнього середовища,
як правило, передує постановці цілей. Комітет починає з виконання за попередній рік: Чи були досягнуті цілі? Чому так або чому ні? Які зміни відбулися у соціальному та економічному середовищі? Чи мали місце звільнення,
економічний спад, або невиплата платні? Яка конкурентна ситуація? Чи видніються на горизонті нові благодійні організації? Чи планує місцевий університет або художній музей спеціальну кампанія у цьому році, що збере
кошти від великих корпоративних та приватних донорів? Якщо усі ці міркування досліджені, тоді комітет кампанії може встановлювати цілі, які
мають наступні характеристики:
u Реалістичність. Вони повинні бути досяжні для працівників кампанії,
або ж працівники будуть знеохочені від самого початку.
u Мотивація. Вони мають бути зараз за межами поточної досяжності для
працівників, тому працівники повинні дуже старатися, аби їх досягти.
u Ясність. Конкретна кількість цілей повинна бути встановлена для кожного конкретного елемента.
u Здійснене тестування. Цілі мають бути встановлені на різних етапах
кампанії таким чином, щоб працівники знали, чи вони націлені на досягнення загальної мети, чи їм необхідні додаткові зусилля.
u Призначені. Кожна ціль повинна бути призначена конкретній людині:
таким чином певна особа може нести відповідальність за кінцевий успіх
або невдачу. Там не повинно бути місця для вказуючих пальцем.
Сегментація ринків
Успішні кампанії широко використовують концепції сегментації, які обговорювалися у Розділі 6. Загальний цільовий ринок розподіляється, і це допомагає менеджерам кампанії вирішити 1) як багато зусиль потрібно
aВерхній Іст-Сайд (Upper East Side) – район на Манхеттені у місті Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), поміж
Центральним парком та Іст-Рівер. Згідно з переписом 2010 року, населення становить близько 207,5 тис.
осіб. З урахуванням щільності населення (45,6 тис. осіб на кв. км) та річним доходом на душу населення
(понад $85 тис. у 2000 році) район становить найбільшу у світі концентрацію багатства.
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прикласти до кожного члена цільової аудиторії, 2) як конкретно підійти до
нього чи її. Рівень зусиль переважно заснований на потенційній пожерті.
Чим більше людина може дати, тим більше зусиль мають бути прикладені.
До перспектив з малим потенціалом пожертв зазвичай підходять шляхом
прямої поштової розсилки (метод найменших витрат за один контакт). До
тих, у кого більший потенціал, можна звертатися за телефоном, найбільш
значимі донори можуть бути досягнуті шляхом клопотання віч-на-віч. Усі
три групи можуть мати додаткові можливості для сегментації.
Клопотання шляхом прямої поштової розсилки та через Інтернет можуть
розрізнятися залежно від того, що відомо стосовно вірогідних одержувачів.
Наприклад, Американське онкологічне товариство у минулому базувало
фандрайзинг переважно на прямій поштовій розсилці (географічно-демографічна система PRIZM, згадувалася у Розділі 6). Директор з маркетингу
Американського онкологічного товариства отримує докладну інформацію
по кожному поштовому індексу регіону, до якого товариство може скеровувати клопотання. Він або вона може потім пристосовувати тип звернення до
призначеного поштового індексу. Таким чином, різні повідомлення будуть
направлені в регіони з найкращою характеристикою («Гроші та Мозок») порівняно з іншими районами («Рушниці та Випадкові знайомств»). Інші організації, які не підписані на географічно-демографічні системи, можуть
внести корективи у залежності від типу бази даних, яку вони мають. Більшість безпосередніх клопотань спрямовані на членів, внесених у список.
Найкращий список – список минулих донорів. Проте багато організацій шукають нових донорів, щоб вийти за межі поточних членів через нові бази
даних, які вони купують у інших організацій. Вони знають ці організації
(наприклад, місцевий музей або станція суспільного телемовлення), або ж
вони можуть купити у незалежних постачальників, які здатні постачати високо спеціалізовані списки щодо конкретного типу потенційних донорів.
Таким чином, можна купити списки підрядників з опалення, керівників
шкіл чи лікарів. Очевидно, що особа може адаптувати різні повідомлення до
кожної аудиторії, які засновані на обґрунтованих припущеннях щодо їх інтересів та способу життя.
Наявність комп’ютерів підсилює ретельність обліку та дозволяє фахівцям
з безпосередніх клопотань оцінити продуктивність різних списків, які вони
придбали. З плином часу налаштування бази даних включає лише найкращі
перспективи. Ці бази даних можуть містити детальну інформацію стосовно
кожного потенційного донора (інтереси, імена дітей, місце роботи тощо), яка
особливо цінна для телефонних та персональних клопотань. Ці бази даних
також можуть бути сегментовані. У минулому році Американське онкологічне
товариство мало проблеми з приєднання географічних координат до кожного
донора. Зараз можна побачити, наскільки успішною було товариство у досягненні людей в регіоні «Рушниці та Випадкові знайомства», та яким чином цей
рівень успіху відрізняється у різних частинах країни. Такі дані дозволяють
організації оцінити чинні програми, визначити невикористані ринки та встановити фінансові цілі для таких районів у майбутніх кампаніях.
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Відокремлення повторних донорів та нових донорів завжди є продуманою
стратегією. Це старий принцип маркетингу з приватного сектору: завжди
легше продати існуючим клієнтам, ніж знайти нових. Тим не менш, відсів
на багатьох щорічних заходах фондів, особливо тих, які покладаються на
прямі поштові розсилки, може бути від 40 до 60 відсотків, часто внаслідок
нехтування основною групою. Звичайно, завжди є істотні причини, чому
люди йдуть з щорічних благодійних заходів або ж відмовляються від свого
членства, включаючи зміни в економічній ситуації або громадських інтересах, чи розчарування стосовно самої організації. Однак, найбільш поширеною причиною відмови від поновлення є проста забудькуватість. Мел Ворвікa
говорить, що запланована послідовність повідомлень, спрямованих минулим
донорам, може ефективно знизити швидкість відсіву. Стосовно підтримки
щорічного членства, він запропонував «завчасно оновлювати» повідомлення, які будуть розіслані за 90 днів до закінчення терміну, а потім визначати «час, щоб відновити» розсилки й основні заклики. Після того, як термін
членства минув, він радить повідомлення на зразок «Ти забув?», пізніше слідують повідомлення, що говорять про «останній інформаційний бюлетень»
або ж запитують: «Чому залишаєш нас?» Він радить здійснювати телефонні
дзвінки вибулим членам через 120 днів після припинення членства.26
Стосовно переконування нових членів існує багато методів, які можуть
бути використані у щорічних кампаніях з метою звернутися до приватних
інтересів. Вони включають: піші марафони, велосипедні заїзди, танцювальні
марафони тощо; нічне лотоd; ярмарки; телевізійні або радіо марафони; розпродажі книг або виробів ремесла; вечірки у незвичайних місцях; соціальний маркетинг; вуличні клопотання (тобто Армія Спасіння); лотереї та
тоталізатори; пам’ятні подарунки. Особлива турбота – знайти дарувальників
віком до 40 років. Кілька таких організацій, як Boys & Girls Clubs of America
та Robin Hood Foundationc, протягом останніх років здійснювали спроби достукатися до цього молодого ринку.27 Фонд «March of Dimes» також приділяє
особливу увагу молодим матерям з метою досягнення своїх цілей (дивись Рисунок 15-2) .
Визнання
Після завершення кампанії донори та волонтери повинні бути визнані за
їх внесок. У багатьох кампаніях донорів безпосередньо винагороджують деякими видами премій. Це є особливо популярним у випадку фандрайзингу
для громадського телебачення. Донори на різних рівнях можуть отримати

a Ворвік, Мел (Mal Warwick) – американський фахівець з фандрайзингу для неприбуткових організацій.
Автор близько двох десятків книжок (Серед останніх: Fundraising When Money is Tight: A Strategic and Practical Guide for Surviving Tough Times and Thriving in the Future, березень 2009 року, видавництво Jossey-Bass
Publishers). Засновник та голова Mal Warwick Association.
b Нічне лото (bingo nights, national bingo nights) – ігрове телевізійне шоу. Стартувало у травні 2007 року на
каналі ABC. У різних форматах шоу демонструється на інших каналах. Призи до $100 тис.
c Robin Hood Foundation (Фонд Робін Гуда) – благодійна організація. Місія – реалізація програм, призначених для вирішення проблем бідних у Нью-Йорку. Також управляє фондом допомоги потерпілим від
стихійних лих. Фонд заснований у 1988 році. Один з піонерів венчурної філантропії. Штаб-квартира у
Нью-Йорку.
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Рисунок 15-2. Націлювання на матерів
Джерело: Друкується з дозволу компанії Porter Novelli та організації March of Dimes

футболки, вечері або членство у певному внутрішньому колі. Але конкретні
подарунки на пам’ять не виходять за межі цього. Одна з частих скарг донорів
на благодійність стосується того, що від організації нічого більше не було
чутно після того, як тільки вони пожертвували кошти. Проте люди бажають
знати, яким чином їхні гроші використовуються, особливо – якщо це значні
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суми. Пам’ятайте, що 60% усіх донорів дають тільки одній організації. Переважно вони відчувають тісний зв’язок з цією організацією. Дбайливий зворотній зв’язок після кампанії може зробити багато, аби прив’язати донора
та його благодійність на усе життя.
Ворвік пропонує декілька способів запевнити донорів бути «вашими» протягом усього життя:28
l Хутко дякувати донорам.
l Надсилати новим донорам вітальний пакет.
l Телефонувати кожному новому донору, який надає пожертву більшу за
заданий поріг (наприклад, понад $500).
l Заснувати гарячу лінію з надання інформації донорам.
l Організовувати окремі заходи спеціально для донорів.
l Надсилати найголовнішим донорам безкоштовні значки, підписані книги
чи свідоцтва.
l Надсилати дуже добрим донорам персональні записки та вирізки новин
з коментарями.
Пожертви онлайн
У ХХІ сторіччі вражаюче зростає феномен – доступність та використання
онлайн пожертв. У роки буму dot-coma (у 2000 та 2001 роках) низка провідних «колекцій» сайтів стрімко злетіли, але багато хто з них швидко зник,
коли бум вщух, а донори не квапилися до сайтів. Проте зараз найзначніші
благодійні організації передбачають можливості пожертв на їхніх веб-сайтах. Доведено, що це є особливо цінним у випадку організацій, яка зображується у вечірніх новинах як такі, що пов’язані з допомогою безхатченкам та
потерпілим від стихійних лих.
Річний огляд, зроблений Chronicle of Philanthropy у 2006 році, показав
вражаюче зростання пожертв через Інтернет.(29) Гуманітарні організації,
які фокусувалися на цунамі в Азії та буревіях Рітаb і Катріна, отримали особливу користь. Однак, в огляді ще й негуманітарні організації показують
значне зростання – на 50 відсотків у 2004-2005 роках. Фонд Fidelity Charitable Gift Fund робить багато своїх справ онлайн. Він зібрав $180 млн. і зріс
на 53 відсотки у 2004 році. Зараз він виявив, що у 2005 році 48 відсотків усіх
нових фондів, які радять донорам, були сформовані через Інтернет. В числі
інших організацій, які у 2005 році зібрали через Інтернет понад $15 мільйонів, були наступні:

a

Бум dot-com (бум дот-ком) – період ажіотажного зростання вартості акцій компаній, пов’язаних з Інтернетом, починаючи приблизно з 1997 року. Приставку «e-» до назви компанії називали «префіксом інвестицій». Кульмінація прийшлася на 10 березня 2000 року, після чого відбувся обвал вартості акцій, і
багато компаній назавжди зникли з ринку. Проте компанії з реальними ринковими позиціями цей обвал
пережили. Наприклад, вартість акції Cisco впала з $107 до $7 за одиницю, але за декілька років перевищила
$200.
b Буревій Ріта (Rita) – буревій, що вирував у Мексиканській затоці 18-26 вересня 2005 року. Максимальна
швидкість вітру сягала 265 км/год. Загинуло понад 100 людей. Матеріальні збитки були оцінені у $15 млрд.
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Назва організації

Кошти, зібрані через Інтернет, $

American Cancer Society
American Red Cross
Catholic Relief Servicesa
National Multiple Sclerosis Societyb
Salvation Army
Save the Childrenc
United Way of America
World Vision

30 131 986
157 700 000
15 261 321
26 200 000
45 964 040
15 951 997
140 949 586
37 100 000

Джефф Патрік, президент Common Knowledge (консалтингова компанія
у Сан-Франциско) допомагає неприбутковим групам використовувати Інтернет з метою фандрайзингу та представлення інтересів; він вважає: у той час
як великі неприбуткові організації тепер можуть одержувати онлайн від 10
до 20 відсотків своїх пожертв, малі та середні за розмірами неприбуткові організації усе ще вивчають його потенціал. Існує занепокоєння, що пожертви
онлайн витіснять «особистий дотик», який є важливим для малих організацій та часто дає їм інші можливості, особливо ж «вирощування» добропристойних донорів робить істотний внесок. Дехто також вважає, що клопотання
через електронну пошту викликають роздратування.
Створення донорів на все життя
Звичайно, неприбуткові організації зацікавлені не лише у подарунках окремих осіб, але й у залученні донорів на все його чи її життя. Багато ідей
вкладається тим донорам, яких ми визначимо на стадії Підтримки, з метою
створити високу лояльність.30 Зміни у фокусуванні багатьох фандрайзерів
полягають у тому, щоб бути готовими інвестувати більші кошти у залучення
донорів зі сподіванням, що кожен донор даватиме значний дохід протягом
багатьох років, а не лише у рік залучення. Припускається, що фандрайзери
розраховують не лише співвідношення користь/вартість конкретної пожертви, але й довічну цінність донора – поруч з вартістю його чи її отримання.
У нещодавніх дослідженнях в Об’єднаному Королівстві Сарджент та МакКензі аналізували бази даних чотирьох благодійних установ з метою удосконалити статистичні моделі «довічної цінності» (LTV). Процедура
використовує відсів, аби обчислити середню сучасну вартість майбутніх пожертв усіх залучених донорів. Довічна цінність донора потім порівнюється
a

Catholic Relief Services (CRS, Католицька служба допомоги) – міжнародна гуманітарна організація, що
базується на підтримці католицьких громад США. Заснована у 1943 році. Штаб-квартира у місті Балтімор
(штат Меріленд). Щороку надає допомогу близько 130 млн. особам у 90 країнах. Є членом міжнародного
руху Caritas. Станом на 2010 рік річний бюджет становив $918 млн., чисельність співробітників – 5,2 тис.
осіб.
b National Multiple Sclerosis Society (Національне товариство розсіяного склерозу) – неприбуткова організація. Місія – допомога постраждалим від розсіяного склерозу, фінансування профільних досліджень,
сприяння фаховій освіті тощо. Товариство засноване у 1946 році, штаб-квартира знаходиться у Нью-Йорку
(штат Нью-Йорк). У 2012 році товариство інвестувало $44 млн. у реалізацію 350 програм.
c Save the Children (Врятуйте дітей) – міжнародна благодійна організація. Місія – захист прав дітей, поліпшення якості освіти, охорони здоров’я, надання екстреної допомоги у випадку стихійних лих, військових дій тощо. Заснована у 1919 році у Великобританії, штаб-квартира у Лондоні. Нараховує у своєму складі
понад 30 національних організацій, зокрема у США.

502

Частина ІV
Розділ 15

Розвиток ресурсів
Генерація коштів

із середньою вартістю з метою надати рекомендації щодо суми, яка має бути
вкладена у кожен метод залучення донорів.31
Застереження
У той час, як ми закликаємо до більшого використання маркетингових
підходів скрізь у неприбуткових організаціях, важливо пам’ятати щодо негативних наслідків невідповідного маркетингу. Фандрайзери, які вважають, що їх мета – «продаж» (іноді жорсткий продаж) не мають належного,
орієнтованого на цільову аудиторію мислення. Потенційні донори можуть
бути дуже чутливі до таких методів, та не реагувати прихильно на підходи
продажів. Нещодавня серія фокус-груп (проведених організацією Public
Agendaa на замовлення Kettering Foundationb та Independent Sectorc) підняла
на поверхню низку скарг щодо «слизької», недоречної чи марнотратною
практики (на думку членів груп). Особливі проблеми були у випадку «відполірованих кампаній прямої поштової розсилки, телевізійного маркетингу,
небажаних премій, множинних чи дубльованих звернень» від благодійних
організацій, які занадто часто поводяться «як бізнес». Особливо актуальним
був звіт з дослідження, який говорив: «Багато хто з малих донорів висловлює
своє презирство до того, що вони бачили, як благодійні організації «продають» людей».32
Значні пожертви
Як індивідуальних осіб, так і корпорації пошукують для значних пожертв, які часто приносять 80 відсотків збору коштів за 20-ти відсотків зусиль. Значні подарунки призначені на конкретні цілі, а тактики (які
використовуються для їх отримання) дуже відрізняються від тих, які використовуються у щорічних кампаніях. Набагато більш інтенсивні зусилля
прикладаються для визначення перспектив, хто може бути здатним зробити
значну пожертву на придбання музейного фонду, на стипендії в університеті
чи на головну кампанію YMCA. Це зараз виконується простіше внаслідок
доступності пошукових систем та інших сервісів в Інтернеті, таких як
Yahoo!, Google, Northern Lightd і Forbese, які можуть на постійній основі відстежувати донорів з високим потенціалом.33
a

Public Agenda (Громадський порядок денний) – неприбуткова організація. Місія – реалізація науково-дослідних
проектів з широкого кола питань, що становлять інтерес для широкої громадськості: від проблем освіти до механізмів
державного управління. Заснована у 1976 році. Засновники організації – соціолог, дослідник громадської думки Даніель Янкелович та колишній держсекретар США Сайрус Венс. Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк).
b Kettering Foundation (Фонд Кеттерінга) – неприбуткова організація. Місія – сприяння дослідженням та публічним
форумам у галузі освіти, міжнародних відносин та демократії, які мають відповідати на питання: «Що потрібно, аби
демократія працювала як слід?» Заснований у 1927 році, штаб-квартира – у Дейтроні (штат Огайо). Засновник Чарльз
Франклін Кеттерінг (роки життя: 1876-1958) – самоук, геніальний винахідник (186 патентів, у тому числі винайшов
електричний запуск автомобільного двигуна та етиловий бензин), інженер та бізнесмен.
c Independent Sector (Незалежний сектор) – організація, коаліція неприбуткових організацій, фондів та програм корпоративної благодійності. Об'єднує як тих, хто надає грант, так і їх одержувачів. Заснована у 1980 році. Штаб-квартира
у Вашингтоні (округ Колумбія). Серед пріоритетів – питання статусу неприбуткових організацій, податкові пільги,
етичні практики, підвищення інституційної ефективності тощо.
d Northern Light (Northern Light Group, LLC, Північне світло) – американська компанія, спеціалізується на дослідженнях порталів, пошуку корпоративних рішень з роботи в Інтернеті тощо. Клієнтська база – переважно глобальні
корпорації. Заснована у 1996 році. Штаб-квартира – у Кембриджі (штат Массачусетс).
e Forbes (Форбс) – американський фінансово-економічний журнал. Заснований у 1917 році; засновник – Берті Чарльз
Форбс. Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Розповсюджується у всьому світі. Наклад номеру – понад
900 тис. примірників; загальна читацька аудиторія номеру – понад 5 млн. осіб. З 1918 року журнал друкує рейтинги
найбагатших американців.
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Як раніше відзначалося, кількість донорів з високим потенціалом значно
зросла в останні 10 років у зв’язку з так званим бумом дот-ком. Тоді як значний спад у цій сфері «спустив» багато портфоліо, проте такі фірми, як Microsoft та AOL, створили дюжини нових мільйонерів. Ці нові багатії часто
потребують допомоги у використанні їхнього багатства задля соціальних
внесків; деякі фірми (наприклад, Cisco Systems) саме з такою метою забезпечили для персоналу послугу «консультування з питань благодійності».34
Business Week склав перелік найбільш щедрих філантропів за період
2002-2006 років під кутом зору пожертв чи внесків.35 Низка цих імен будуть
незнайомі багатьом людям, але ж не Гейтс та Баффет. Топ-10 з сумами у мільйонах доларів складає:
Статус

Донори

Дональд Брен
Бернард Ошерf

Berkshire Hathaway,
генеральний директор
Microsoft, співзасновник
Інвестор
Intel, співзасновник
Golden West Financial,
співзасновники
Sun America, KB Home,
засновник
Родина власників Wal-Mart,
засновники
Будівельник
Банківська справа, інвестиції

Альфред Маннg

Медичні прилади

Уоррен Баффет
Білл та Мелінда Гейтс
Джордж Сорос
Гордон та Бетті Мурa
Герберт та Маріон Сандлерb
Елі та Едіт Брідc
Родина Уолтонd
e

Сума пожертви,
$млн.
40 612
3 350
2 066
2 049
1 379
1 378
1 250
935
805
695

a Мур, Гордон (Gordon Moore) – американський бізнесмен, вчений (основоположник «закону Мура»), філантроп.
Народився у 1929 році. Доктор з хімії та фізики Каліфорнійського технологічного інституту. З 1957 року – співзасновник компанії Fairchild Semiconductor, яка працювала з кремнієвими транзисторами. Керував розробками напівпровідникових транзисторів. У 1968 – співзасновник корпорації Intel. У 1965 році вивів та опублікував «закон Мура»
(кількість транзисторів у кристалі мікропроцесора подвоюється через певний проміжок часу), який невдовзі став основою розвитку напівпровідникової галузі. Особистий статок у 2011 році оцінювався у розмірі $4 млрд. З дружиною
Бетті разом зі студентських років. Обоє – співзасновники Gordon and Betty Moore Foundation.
b Сандлер, Герберт (Herbert Sandler) – американський бізнесмен та філантроп. У 1963 році заснував Sandlers Golden
West Financial Corporation (Golden West). Бізнес провадив спільно зі своєю дружиною Маріон. Golden West став одним
з найбільших ощадних банків США з активами близько $125 млрд., персонал налічував 12 тис. співробітників. У 2006
році Герберт Сандлер продав Golden West за $24 млрд., з яких частка подружжя становила 10%, тобто $2,4 млрд. З
цієї суми $1,3 млрд. надали у благодійний фонд Sandler Foundation (заснований у 1991 році).
c Брід, Елі (Eli Broad) – американський бізнесмен та філантроп. Народився у 1933 році. Бізнесом почав займатися у
1957 році, позичивши $25 тис. у батьків своєї дружини Edythe. У фірмі KB Home створив популярну модель родинного
котеджу. У 1971 році за $52 млн. придбав компанію убезпечення Sun Life, яку у 1999 році продав за $18 млрд. Станом
на вересень 2012 року особистий статок оцінювався у $6,3 млрд. Разом з дружиною – засновник благодійного The
Broad Foundations. Батько 2-х дітей. Задекларував видати на благодійність 75% свого статку – за життя та після смерті.
d Родина Уолтон (Walton) – родина американських бізнесменів та філантропів (Крісті Уолтон та сім’я, Джим
Уолтон, Еліс Уолтон, Роб сон Уолтон, Енн Уолтон Кренке, Ненсі Уолтон Лорі). Свої статки успадкували від Вуд
та Сем Уолтон, засновників найбільшого у світі рітейлера Wal-Mart. Станом на 2012 рік сукупні активи родини
становили $102,7 млрд.
e Брен, Дональд (Donald Bren) – американський бізнесмен та філантроп. Народився у 1932 році. У бізнесі з 1958 року,
власник будівельної компанії. У 1977 року – співвласник, потім єдиний власник компанії Irvine – інвестора у нерухомість. Особистий статок станом на 2012 рік – близько $13 млрд.
f Ошер, Бернард (Bernard Osher) – американський бізнесмен та філантроп. Народився у 1927 році. Директор-засновник World Savings – другої за величиною фінансової установи, що працює на ринку заощаджень у США. У 1977 році
заснував благодійний фонд Bernard Osher Foundation.
g Манн, Альфред (Alfred Mann) – американський підприємець та філантроп. Народився у 1925 році. У різні роки –
засновник та керівник низки компаній, що займалися виробництвом аерокосмічної продукції, напівпровідників, сонячних батарей, медичних приладів та імплантатів тощо. Особистий статок станом на 2010 рік – $1,4 млрд.
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Якщо хтось шукає такого роду підтримку, є кілька кроків, що включають: 1) визначення перспектив; 2) «уточнення їх» (тобто подивитися на вторинні записи чи попередню історію пожертв, аби побачити, чи матимуть
вони здатність пожертвувати необхідну суму); (3) визначення можливих
звернень; 4) призначення одного чи більше волонтерів, або ж штатних працівників для особистого клопотання (зазвичай, це більше декількох дзвінків
чи зустрічей); 5) підготовка презентації та безпосереднє клопотання; 6) наступна пожертва з повним визнанням (публічно, якщо донор до цього готовий; багато хто не бажає) та участю донора в організації і діяльності, яка
стосується сфери пожертви.
Як і з багатьма видами маркетингової діяльності, надзвичайно важливо
зрозуміти користь та витрати, які кожен імовірний клієнт може вбачати
у можливості пожертви. Як ми зазначили у Розділі 4, це ті витрати та користь (разом із соціальним тиском), які будуть основними вирішальними
факторами щодо їх дії. Однак, як ми неодноразово говорили, добровільні
прохачі та менеджери фондів, у своєму ентузіазмі щодо їх організацій та
самої діяльності з фандрайзингу, у розмові з донорами схильні наголошувати
на користі. Користь, звичайно, важлива. Однак, змальовуючи користь, волонтери мають бути обережні з двома речами:
1. Підкреслювати користь для донора, а не для організації. Тому волонтери-прохачі мають навчитися не говорити: «Якщо Ви дасте нам ці
гроші на стипендії національним меншинам, ми зможемо привабити
більше обдарованих афро-американських та латиноамериканських
кандидатів.» Скоріше, користь має бути вказана під кутом зору донора, говорячи: «Якщо Ви дасте нам гроші на стипендії національним
меншинам, Ви зможете відчути, що Ви допомагаєте Вашій Альмаматер збільшити багатство освітнього досвіду, який вона може надати
майбутнім студентам, таким як Ви.»
2. Пристосовувати користь до власних потреб особи та життєвої ситуації.
Тому презентація стипендій для національних меншин має бути різною для потенційних донорів, які шукають більш здібних працівників
з національних меншин для її чи його організації; для донора, у якого
є син, дочка, небога чи небіж, що збирається вступати до Альма-матер;
чи для донора, який бажає мати певний вплив на майбутній напрям
університету.
Однак, як ми говорили, користь – лише частина історії. Як зазначали у
Розділі 4, люди поводяться по-різному на різних стадіях.36 На ранній стадії
Розмірковування, обдумуючи дію (тобто, надання основної пожертви), потенційні донори зважуватимуть користь та витрати, проте будуть приділяти
більшу увагу користі. Звичайно, якщо вони не бачать значної користі, вони
навряд чи будуть діяти. Однак, з підходом ближче до дії (Пізнє Розмірковування) потенційні негативні фактори стануть більш вагомими у їх роздумах.
Як зазначено раніше, основні витрати, які може враховувати основний
донор, будуть включати наступне:
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Можливі витрати (інші витрати, які можуть стати неминучими, включно
з пожертвами іншим благодійним установам).
Гласність, яка може призвести до настирливого клопотання до них з боку
інших організацій.
Занепокоєння, що гроші можуть бути використані неналежним чином чи
розтринькані.
Занепокоєння, що великий платіж може тимчасово піддати родину ризику у випадку виникнення надзвичайної ситуації.

Прохачі мають намагатися мінімізувати усі ці потенційні витрати, особливо – якщо вони видаються важливими для донора. Наприклад, донорові,
який занепокоєний здійсненням одного дуже великого платежу, організація
могла б запропонувати поетапний план здійснення платежів.
Тактики
Існує дуже багато методів, які неприбуткові організації використовують
з метою запиту на значні пожертви. Вони включають аукціони, корисні події
(театр, спортивні змагання), звані вечері (наприклад, $1000 за порцію політичної «смаженини»), танці (особливо в екзотичних місцях, на зразок музею
чи зоопарку), ярмарки, покази моди, небагатолюдні збори у домі спонсора,
зустрічі зі знаменитостями та вручення грантів.
У процесі планування прохань щодо значних пожертв, питання полягає
у тому, аби вирішити: потенційні донори мають бути «навченими» стосовно
величини пожертви, чи має це бути залишене на їх власний розсуд. Насправді, існує три можливості:
1. Не уточнювати жодних суми.
2. Пропонувати конкретні доларові суми на низькому рівні.
3. Пропонувати конкретні доларові суми на високому рівні.
Перший підхід найбільш поширений. Люди різняться у тому, що вони
можуть пожертвувати, тому вважається, що найкраще залишати це на їх
власний розсуд. Пропозиція конкретних сум на низькому рівні розглядається як виконання двох справ. Це допомагає імовірним клієнтам зрозуміти,
що вважається мінімальною належною сумою пожертви. Також «особливість низьких сум» дозволяє, щоб надання пожертв увійшло у звичку людей
(теорія «ноги-у-двері»).37 У той час, як існує проблема, що багато людей
могли б надати більше, дослідження пропонують методики, які можуть бути
досить ефективними. Брокнер та інші виявили, що у кампанії відносно маловідомої благодійної установи (Національна фонд синдрому Рейєа) презентацію підсумували фразою «навіть долар допомагає», що призвело до
збільшення грошових пожертв у двадцять разів порівняно з тим, коли
а National Reye's Syndrome Foundation (Національна фонд синдрому Рейє) – міжнародна благодійна організація. Місія – дослідження та профілактика синдрому Рейє (смертельна хвороба, яка вражає людей різного віку; найсильніше атакує печінку та мозок людини; точна причина невідома, однак практично завжди
хворобі передує вірусна інфекція у вигляді грипу чи віспи; також простежується зв'язок із вживанням аспірину). Організація створена у 1974 році.
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думку не наводили.38 Крім того, це було більш ефективним, ніж фраза «навіть п’ять доларів допомагають». Дослідники виявили, що остання принесла
більшу суму грошей, аніж за контрольних умов (без прохання), але менше,
ніж умова «навіть долар». Це – завдяки зростанню частоти пожертв за умови
«долар», а не через більші суми пожертв. Нарешті, дослідження виявило,
що методика застосовується для прохань за телефоном та особистих прохань.
Посилаючись на попереднє дослідження, вони також стверджують, що методика спрацювала щонайменше у трьох різних благодійних організаціях:
Національний фонд синдрому Рейє, Американське онкологічне товариство
та Американська кардіологічна асоціація.39
Пропозиція великих сум пожертв працює у теорії «двері-в-обличчя».
Вона посилює людську ідею стосовно пожертви, і є надія, що вони дадуть
більше або приблизно стільки ж. Тому Програма Надати П’ять пропонує,
щоб громадяни кожного тижня надавали на допомогу іншим 5 відсотків їх
доходу та/або 5 відсотків їх часу. Більшість людей вважає ці суми занадто
великими, але у кінцевому підсумку надають більше, аніж зазвичай, а також
не зачиняють дверей перед прохачами.
Заплановані пожертви
Для багатьох неприбуткових організацій зростає важливість запланованих пожертв. Заплановані пожертви – евфемізм стосовно благодійних пожертв, які робляться донором на випадок смерті. Часто ці пожертви
становлять дуже істотні суми, й тому становлять значний інтерес для неприбуткових організацій з істотними потребами у капіталі (наприклад, мистецькі організації, університети, дослідження на основі благодійності та
лікарні). Підхід до забезпечення запланованих пожертв аналогічний з підходом до значних пожертв, але часто проміжок часу є набагато довшим. Надання багатьох значних запланованих подарунків можливе лише після
солідної культивації.40
Заплановані пожертви можуть набувати широкий діапазон форм, проте
кожен засіб має свої власні вимоги щодо того, коли та за яких умов грошові
кошти мають бути перераховані, а також свої податкові наслідки. Дві найпростіші форми запланованих пожертв – пожертви через звичайні заповіти,
в яких донор обіцяє фіксовану суму або ж відсоток від майна, а також довічне
убезпечення, за якого благодійна установа є бенефіціарієм. Також можливі
більш складні форми.
Благодійні фонди залишку
Грошові кошти та/або власність надаються у пожертву протягом життя
донора, і донор та благодійна установа отримують дохід та/або інші виплати,
що базовані на активах фонду. В unitrustа процентний дохід є змінним, оса

Unitrust – юридична форма (відома також як благодійний фонд залишку – charitable remainder trust), яку
часто використовують заможні люди з метою заповісти значні суми для неприбуткової організації чи благодійного фонду. Ці кошти поступають у довірче управління і не можуть бути вилучені назад, проте донор довічно або протягом певного терміну (до 20 років) отримує певний відсоток доходу, який змінюється залежно
від ефективності вкладення коштів довірителем (але зазвичай не може становити щорічно менше 5% вартості
пожертви). Після смерті донора або закінчення терміну пожертва переходить у власність довірителя.
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нований на щорічній оцінці активів. В annuityа trust процентний дохід є фіксованою сумою, основаною на справедливій ринковій вартості. В обох випадках, неприбуткова установа отримує активи після смерті донора.
Фонд об’єднаного доходу
Надані у пожертву кошти та/або власність об’єднується благодійною установою з активами інших донорів, і кожен донор отримує дохід згідно до
пропорційної частки у спільних активах.
Ануїтет благодійної пожертви
Кошти чи власність, які жертвується донором протягом життя в обмін на
ануїтет для донора. Неприбуткова установа отримує активи у власність після
смерті донора.
Ведучий благодійний фонд
Кошти чи власність жертвуються донором на фіксований періоду часу
(щонайменше 10 років), протягом якого благодійна установа отримує усі доходи. Активи повертаються донору після завершення періоду.
Договір довічного утримання
Помешкання дарується неприбутковій установі, проте донор отримує довічне право проживати у нерухомості.
Головна користь запланованих пожертв для донора – це те, що він або
вона можуть зробити істотний внесок на користь неприбутковій організації,
до якої вони прихильні, водночас отримуючи значні податкові вигоди, насамперед – уникаючи податків на спадщину. Оскільки заплановані подарунки являють собою значні інвестиції для донорів і підлягають
податковому регулюванню (яке регулярно змінюється), більшість неприбуткових організацій наймають фахівців з реалізації та управління пожертвами. Ці фахівці потім можуть пристосувати запланований подарунок з
метою задоволення фінансових умов, віку та кількості спадкоємців, утриманців кожного потенційного донора.
Неприбуткові організації, які отримують активи як частину запланованої
програми пожертв, повинні бути особливо обережні в управлінні ними, застосовуючи найвищий ступінь фідуціарноїb відповідальності. Ніщо не може
кинути тінь на надійність неприбуткової організації так швидко, як погане
управління довірою або недоречне інвестування. Наприклад, генеральні директори і правління неприбуткових організацій, які дозволили видавати
кредити службовцям з цільових фондів, швидко зробили себе об’єктом прискіпливої уваги громадськості та дострокового звільнення.

а

Annuity (ануїтет) – фінансова рента, що становить рівновеликі грошові виплати (чи надходження) через
однакові проміжки часу впродовж певного періоду. Розповсюджена з ХУІ століття.
bФідуціарний (від латинського терміну fiducia) – довірчий; відносини довірчого характеру, норма комерційного права.
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ДОХОДИ ВІД ПРОДАЖУ ТА ПОСЛУГ
Як ми відзначили на початку цього розділу, важливою сферою зростання
для більшості неприбуткових організацій є формування їх власних доходів.
Це зростання є результатом дії двох сил. З одного боку, посилилася конкуренція за традиційні джерела фінансування. Не було сильного зростання
корпоративних чи індивідуальних внесків, які іноді можуть підтримувати
швидко зростаючу кількість неприбуткових організацій, що конкуруючих
за такі фонди. З іншого боку, багато керівників неприбуткових організацій
(особливо ті, хто беруть участь у міжнародній допомозі та розвитку на місцевому рівні) вже давно мріють зробити свої програми економічно самостійними. У цьому відношенні організація BRACa була особливо успішною
(www.brac.net).
Зростання відбулось за рахунок розширення трьох видів діяльності. Поперше, неприбуткові організації, основна місія яких – торгівля товарами та
послугами (університети, лікарні, клініки, музеї, образотворче мистецтво),
поліпшили свої маркетингові навички, багато з них значно збільшили свою
частку на ринку порівняно з приватним сектором.41 Ці організації також
були більш ефективні у стратегії ціноутворення, з метою збільшити прибутковість у розрахунку на одного клієнта.
По-друге, багато організацій додали роздрібні операції до їх основної місії.
Це відбулося у двох головних формах. Там, де це можливо та доцільно, такі
організації як Смітсонівський інститут, Центр Кеннеді і багато місцевих музеїв тощо, мають сувенірні крамниці, які продають товари, що відносяться
до їх основної місії (наприклад, товари для здоров’я у Mayo Clinic), а також
товари, які можуть привабити їх типових клієнтів (художні товари у крамницях музеїв). Кілька організацій, такі як Метрополітен-музей та деякі станції мережі PBS, відкрили місця роздрібної торгівлі у торгових центрах.
Багато хто прагнув до другої лінії зростання за рахунок розширення цієї діяльності через каталоги та веб-сайти. Приміром, відвідавши Смітсонівський
веб-сайт (www.smithsonianstore.com), будь-хто та будь-де у світі може придбати такі екзотичні предмети, як “Китайські порцелянові пані” або “Скарбничку-лійку”.
По-третє, найбільш обдаровані багатою уявою неприбуткові організації
прагнули отримати вигоду з їх унікальних здібностей, продаючи їх приватному сектору, урядові та іншим неприбутковим організаціям. Основним засновником цієї перспективи є Біллі Шорb, харизматичний співзасновник
а BRAC – найбільша у світі неприбуткова організація (за числом членів та співробітників). Місія: боротьба
з бідністю шляхом самоорганізації та самодопомоги нужденних людей, сприяння їх освіті, доступу до ресурсів, підтримки їх підприємницької діяльності тощо. Заснована у Бангладеш у 1972 році. Первісна назва
– Комітет сприяння реабілітації Бангладеш. Штаб-квартира у місті Дакка (Бангладеш). Діє також в Афганістані, Пакистані, Шрі-Ланці, на Філіппінах, у багатьох африканських країнах, на Гаїті тощо. Має представництва та партнерів у США та Великій Британії. Станом на 2011 рік – понад 126 млн. членів, 102,3 тис.
штатних співробітників, бюджет – $422 млн. (з яких 70-80% – за рахунок власних доходів організації).
b Шор, Біллі (Billy Shore) – американський громадський діяч, менеджер та автор. Засновник та виконавчий
директор неприбуткової організації Share Our Strength, голова дочірнього підприємства цієї організації
Community Wealth Ventures, Inc. (пропонує неприбутковим організаціям стратегії та управління послугами),
член ради директорів компанії Timberland. Автор чотирьох книжок: Revolution of the Heart (1995), The
Cathedral Within (1999), The Light of Conscience (2004), The Imaginations of Unreasonable Men (2010). Працював на керівних посадах у штабах низки американських політиків.
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організації Share our Strength, один з перших учасників соціального маркетингу. Шор багато писав про свої погляди у книгах Революція Серця (Revolution of the Heart) і Внутрішня частина собору (The Cathedral Within). Його
головна теза: неприбуткові організації можуть «заробляти гроші (потенційно
багато грошей) за рахунок продажу речей, щодо яких вони не розуміють, що
ті існують: їх хорошої назви, їх досвіду у вирішенні складних соціальних
проблем, їх уміння організувати та навчити незадіяний трудовий ресурс, їх
художні таланти, навіть їх доступ до міських молодіжних ринків».42 Неприбуткові організації на кшталт JumpStarta можуть продавати свої ноу-хау у
сфері навчання дошкільнят через корисні освітні книги та програмне забезпечення. Інші організації можуть допомагати корпораціям, навчаючи особливі групи населення (наприклад, навчання колишніх ув’язнених
працювати у виробництві листового металу). Шор зазначив, що 80 відсотків
бюджетних операцій організації Share Our Strength формується з корпоративного партнерства та ліцензійних угод.
Це зусилля не залишилося без критики. Є ті, хто відкрито засуджують
конкурентні переваги, оскільки звільнений від сплати податків продукт неприбуткових організацій нібито приносить шкоду малому бізнесу. Інші вважають, що комерціалізація неприбуткових організацій відволікає їх від
основної місії. Очікування полягало в тому, що вони повинні були заповнити
простір, де приватний сектор та уряди зазнали невдачі, натомість вони у
дуже багатьох відношеннях діяти так само, як приватний сектор. Шор та
інші «соціальні підприємці» відповідали, що їх рекомендація врешті решт
дійсно спрацьовує. Те, що вони роблять – так це допомагають неприбутковим
організаціям рухатися від подаяння до відповідальності та незалежності.
Існує низка вчених, які вважають, що рух до збільшення доходів з вказаних джерел є не дуже добрим для неприбуткового сектору. Вейсброд, старший викладач Північно-Західного університету, який докладно вивчав цей
феномен, доводить, що «примушування неприбуткових організації вступати
у союзи або у конкуренцію з фірмами прибуткового сектору є шляхом до руйнування джерела життєвої сили багатьох неприбуткових організацій – й позбавлення їх суспільної довіри до їхньої сутності».43
Висновки
Хоча неприбуткові організації отримують кошти з інших джерел, фандрайзинг залишається істотним для їх виживання та зростання. Організації
поступово змінюються у своєму підході до фандрайзингу з орієнтації на продукт чи продаж – до орієнтації на клієнта. Більша увага приділяється створенню відносин з донорами, а не просто збору коштів.
Донорські ринки вміщають в себе 4 основних типи: фонди, корпорації,
уряд та індивідуальні донори. Перші три групи не надто відрізняються від
а JumpStart (дослівно: Почати стрибати) – американська неприбуткова організація. Місія – сприяти ранньому розвитку дитини, розкриттю її здібностей, підготовці до школи тощо. Заснована у 1993 році. Штабквартира – Вашингтон (округ Колумбія). Діє у національному масштабі. Річний бюджет – близько $18
млн.
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індивідуальних донорів у тому, що фандрайзери повинні розуміти потенційні донорські потреби та можливості, а потім доводити, що неприбуткова
організація є способом задоволення цих потреб та бажань. Часто будуть необхідні ретельне дослідження та підготовка. Зокрема, фонди, корпорації та
уряд будуть шукати ознаки, які доводять, що неприбуткова організація має
зрозумілу місію, ретельний контроль, досвідчений персонал, а також перелік
досягнень. Вторинні джерела можуть допомогти визначити грантодавців,
але неприбутковим організаціям настійно рекомендується більш уважно розглядати різноманітні програми, особливо тих фондів, чиї погляди на їх роль
змінюються.
Індивідуальні донори проходять через три етапи своєї історії благодійності. Ранні роки включають регулярні малі пожертви. Середні роки передбачають можливості для неприбуткових організацій заручитися значними
пожертвами, а пізніші роки передбачають можливості для запланованих пожертв. У кожному випадку вирішальним для франдайзерів є обізнаність
щодо демографічної характеристики потенційних донорів та ймовірних мотивів їх пожертв.
Діяльність кожного етапу фандрайзингу починається з ясних цілей та
добре продуманої стратегії. Підхід може бути різним у залежності від типу
кампанії. Для щорічної благодійної кампанії у першу чергу необхідно створити міцне управління волонтерами та забезпечити підтримку персоналу.
Організаційний план повинен збігатися з типом клопотання, який буде використовуватися; конкретні цілі та підзвітність мають бути визначені з
метою забезпечити, аби кожен відповідав за будь-який ключовий результат.
Значні кампанії пожертв включають використання інструментів, подібних до щорічних заходів. Однак, основні клопотання щодо пожертв завжди
особисті та часто вимагають дуже багато часу. Заплановані пожертви також
часто вимагають тривалої культивації та через їх складність зазвичай проводяться високо кваліфікованими фахівцями.
Залучення коштів за рахунок власної діяльності неприбуткових організацій стає для сектора зростаючим джерелом доходів. Однак, ці ініціативи
не залишаються без критики тих, хто вважає, що вони відволікають організації від їх основної місії.
Запитання
1. Вас найняла на роботу Джулія Робертс, щоб Ви очолили нову благодійну організацію, в яку вона жертвує $10 млн. власних коштів та ще $10
млн. від друзів і бізнес-партнерів. Яким чином Ви організували б благодійний
фонд, аби гарантувати у майбутньому ще більше пожертв?
2.
Виберіть веб-сайт будь-якої неприбуткової організації. Яким чином
він має бути оформлений, аби максимізувати пожертви? Якщо він вже має
механізм, надайте будь-які доречні зауваження та пропозиції.
3. Ваша благодійна організація може фінансуватися за рахунок малих
та великих пожертв від корпорацій, грантів від фондів та за рахунок власних прибуткових підприємств. Яким чином конкретна організація має прийняти рішення щодо їх найкращого збалансування?
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4. Щоб Ви бажали б дізнатися про конкретного донора (який жертвує
вперше), аби забезпечити, щоб він чи вона повернулися у наступному році
та надали більшу пожертву?
5. Уявіть, що Ви успішний бізнесмен, і ваш старий університету звертається до Вас, описуючи можливості фінансування нової будівлі, де розмістяться класи та викладачі зі спеціальності, з якої Ви отримали Ваш
ступінь. Яким чином вони повинні взятися за Вас?
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ЗАЛУЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО
РЕСУРСУ:
СПІВРОБІТНИКІВ,
ВОЛОНТЕРІВ ТА ЧЛЕНІВ
ПРАВЛІННЯ

ОГОЛЕНЕ ВОЛОНТЕРСТВО!
Кожен може бути волонтером. Неприбуткові організації потребують
людей: підписувати конверти, працювати у їдальнях для нужденних, керувати пожежниками під час шосейних перегонів, тренувати команди
малої ліги, залучати своїх приятелів до надання пожертв, або ж навіть
служити у правлінні неприбуткової організації. Можна здійснювати усю
цю діяльність повністю одягненим!! Але припустимо і розглянемо волонтерство в оголеному вигляді!!
Звичайно, не потрібно бути абсолютно голим, але, принаймні, створити видимість перебування у натуральному вигляді! В останні роки багато неприбуткових організацій використовують фривольні календарі як
новий тактичний метод у фандрайзингу (а також – розбудови бренду). Наприклад, Міський театр Топікаa у штаті Канзас випустив календар, в
якому члени ради директорів, ключові донори та відомі громадяни були
сфотографовані у різних сценах за лаштунками і навіть на засіданні ради
директорів, здавалося б, взагалі без одягу. (Звичайно, фотографії не повністю відверті, оскільки різні предмети, рослини та столи прикривають
ті частини, які вважаються «потаємними!»)
Місто Канзасb дозволило театру ці ж персонажі, вирізані з картону у
натуральну величину, поставити по місту на цілий місяць, рекламуючи
театр та персони. У результаті продажі зросли на $16 тис., плюс безліч
сприятливої (в основному) реклами та відгуків. А деякі моделі навіть
були задоволені своїми зображеннями.
Бум на календарі з фото оголених частково завдячує успіхові у 2003

a
Topeka (Топіка) – місто, адміністративний центр штату Канзас. Засноване у 1854 році. За переписом 2010
року – 127,5 тис. мешканців.
b Міста Канзас-сіті у штаті Канзас та Канзас-сіті у штаті Міссурі разом з передмістями становлять спільну
агломерацію з населенням понад 2,1 млн. мешканців.
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році фільму Calendar Girlsa з Хелен Мірренb та Джулі Уотерсc у головних
ролях. Фільм базувався на намірах провінційних (сором’язливих?) жінок
роздягнутися з благодійною метою. У 2005 році організація San Diego
Performing Arts Leagued продала 1800 календарів місцевих митців та виконавців – «Покажіть себе Виконавчому мистецтву Сан Дієго» – одержавши $18 тис. чистого прибутку та замовлення на майбутні календарі.
Для багатьох організацій календарі з фото оголених не становлять одноразовий захід. Broadway Cares / Equity Fights AIDSe у Нью-Йорку має
тривалу історію виробництва таких календарів. Свій перший організація
зробила у 1999 році, коли ж люди поскаржилися, що не було календарів
у 2000 році, вона погодилася виконати ще один у 2001 році, й з тих пір
так щороку.
Напевно, не дивно, що виконавчому мистецтву особливо добре залучати моделі-волонтери до своїх календарів. Але LifeServicesf, неприбутковій організації у Каліфорнії, вдалося набрати групу «звичайних» літніх
людей для створення календаря «Дівчатка похилого віку оголилися з
метою благодійності». У 2004 році були календарі з фото оголених
«Схильні роздягатися» та «Норвезька жіноча футбольна команда
Флеяg». Також були «Чоловіки округу Раппаганнокh», «Жінки у болотних чоботях 2004», а також календарі для багатьох клубів регбі та футбольних клубів у Великій Британії. Британський блог з проблематики
раку дав зрозуміти, що не завжди легко отримати волонтерів, коли у 2006
році він рекламував: «Необхідні оголені торговці Лондона! Зніміться оголеними для благодійного календаря».
Джерело: Maria de Mento, “Charity Calendars Show More than Date.”
The Chronicle of Philanthropy, April 6, 2006, pp. F-7–F-8.
a

Calendar Girls (Дівчата з календаря) – британо-американська комедія 2003 року. Базується на реальній
історії, коли група жінок з Йоркширу (Велика Британія), наймолодшій з яких було близько 50 років, вирішили знятися оголеними для календаря з метою збору коштів на дослідження лейкемії. Бюджет фільму
становив $10 млн., касовий збір за наступне десятиріччя – $96,5 млн.
b Міррен, Хелен (Helen Mirren) – британська акторка, продюсер, кінорежисер. Народилася у 1945 році.
За батьковою лінією – росіянка, з дореволюційних дворян. Знімається з 1967 року. Лауреат премій «Оскар»,
«Золотий глобус», «Еммі» та інших.
c Уотерс, Джулі (Julie Waters) – британська акторка і письменниця. Народилася у 1950 році. За кращі жіночі
ролі має нагороди «Золотий глобус» та BAFTA.
d San Diego Performing Arts League (Ліга виконавчого мистецтва Сан Дієго) – неприбуткова організація.
Місія – сприяння розвиткові виконавчих мистецтв у місті Сан Дієго (штат Каліфорнія). Заснована у 1983
році. Станом на 2006 членами організації були 145 мистецьких компаній та груп міста і округу.
e Broadway Cares / Equity Fights AIDS (дослівно: Бродвей Піклується / Власний капітал боротьби зі СНІД)
– американська неприбуткова організація. Місія – залучення ресурсів театрального співтовариства на боротьбу зі СНІД. Надає допомогу митцям, які мають проблеми зі СНІД, а також розподіляє гранти для профільних місцевих неприбуткових організацій. Створена у 1988 році. Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат
Нью-Йорк). У 1988-2012 роках розподілено понад $175 млн.
f LifeServices (LifeServices Inc., Служіння Життю) – неприбуткова громадська компанія. Надає широкий
спектр фідуціарних послуг. Створена у 1978 році. Штаб-квартира у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).
g Норвезька жіноча футбольна команда Флея (Norwegian Women's Soccer Team Floya) – команда клубу Флея
з міста Тромсе (Норвегія). Клуб заснований у 1922 році, має чоловічу та жіночу футбольні команди. Жіноча
команда станом на 2012 рік грала у Першому дивізіоні.
h Раппаганнок, округ (Rappahannock County) – сільський округ у штаті Вірджинія. Площа 692 кв. км, населення – 7,4 тис. осіб. Метою випуску календаря з напівоголеними хлопцями був збір коштів на будівництво легкоатлетичного треку в одній з місцевих шкіл.
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Щоб бути ефективними, усі організації потребують планування, управління та діяльності. У приватному секторі це робиться дедалі більше системою, а не людьми. Тим не менш, неприбутковий світ значно більше залежить
від людей та їх внесків – це дуже великий «людський сектор». Людський капітал є другим ключовим ресурсом, яким повинні володіти успішні неприбуткові організації.
Проблеми людського ресурсу для маркетологів полягають у трьох сферах,
кожна з яких має свої унікальні особливості. По-перше, постійні штатні співробітники повинні бути рекрутовані на платню, яка зазвичай нижче ринкової. По-друге, у дуже багатьох секторах персонал, який працює повний
робочий день, необхідно доповнювати волонтерами. Зрештою, мають бути
залучені члени правління. Члени правління мають особливо важливе значення внаслідок їх унікальної ролі неприбутковому секторі. На відміну від
приватного сектора, правління неприбуткових організацій формують стратегію організації та затверджують основні ініціативи. Вони мають особливі
фідуціарні обов’язки і зазвичай ретельно критикують продуктивність генерального директора неприбуткової організації.
Є дві основні переваги, які неприбутковий світ має у вирішенні цих проблем. По-перше, як зазначив Пітер Фрумкінa, неприбуткові організації
мають промовистий характер. Вони «дозволяють людям продемонструвати прихильність до соціальних цілей і цінностей».1 По суті це означає, що
значна частина населення (особливо в країнах, що розвиваються) готова прийняти «духовну винагороду» як додаток до мізерної (або нульової) платні та
скромних пільг. По-друге, корпоративний сектор дедалі більше вбачає цінність волонтерських програм з працівниками та виконавчої участі у правліннях неприбуткових організацій. Taproot Foundationb нещодавно заявив,
що у корпораціях є принаймні 6 млн. фахівців, досяжних для волонтерства
у неприбуткових організаціях.2 Зрештою, у ХХІ столітті такі знаменитості,
як Ніколь Кідманc, Мадоннаd, Боно та інші вбачають важливі кар’єрні переваги від приєднання у тій чи іншій формі до неприбуткової організації та/або
важливої справи.
Проте маркетинг усе ще необхідний, аби залучити людські ресурси. Така
наша позиція: хоча особливий статус неприбуткових організацій та органі-

a
Фрумкін, Пітер (Peter Frumkin) – американський науковець, дослідник філантропії, соціального маркетингу та менеджменту неприбуткових організацій. Професор Школи зв’язків з громадськістю імені Ліндона Б. Джонсона в Університеті штату Техас в місті Остін; керівник науково-дослідного Центру з
філантропії та громадського служіння.
b Taproot Foundation (Фонд Стрижневий корінь) – американська неприбуткова організація. Місія – залучати фахівців до безкоштовних послуг з метою створення та розбудови інфраструктури неприбуткових
організацій. Створена у 2001 році. Штаб-квартира – у Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Станом на 2012
рік – 47 співробітників.
c Кідман, Ніколь (Nicole Kidman) – австралійська акторка, співачка і продюсер. Народилася у 1967 році
на Гаваях (США). Творча діяльність – з 1983 року. Лауреат премій Оскар, «Еммі» та інших. Посол доброї
волі ЮНІСЕФ та ЮНІФЕМ. Власниця продюсерської компанії Blossom Films.
d Мадонна (Мадонна Луїза Вероніка Чикконе, Madonna Louise Veronica Ciccone) – американська співачка,
танцівниця, кіноактриса, продюсер, режисер, активіст добродійних та правозахисних організацій. Народилася у 1958 році. Найуспішніша артистка в історії музики; світові продажі її альбомів перевищили 300
мільйонів примірників. Користується широкою популярністю, має славу «Королеви поп-музики». Багаторазова рекордсменка Книги рекордів Гінесса. У 2008 році прийнята до Зали слави рок-н-ролу.
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зацій суспільного служіння висуває вельми позитивну платформу для звернення за допомогою, організація також повинна явно чи неявно мати й інші
переваги та їх пропонувати. Частково це пов’язано з тим, що всі неприбуткові організації мають реальну конкуренцію. Лікарі, які спроможні допомогти анти тютюновій кампанії або ж зробити внесок у благодійну
діяльність, можуть погодитися: те, що ви робите, це чудово і заслуговує підтримки. Проте, вони можуть мати багато запитів, завчасно пропонованих іншими організаціями, і, дійсно, роблять свій соціальний внесок, надаючи
безкоштовний сервіс для нужденних пацієнтів. Щоб отримати їх допомогу,
маркетолог неприбуткової організації повинен змусити їх побачити, що вигоди переважають над витратами на допомогу, і співвідношення вигод до витрат цього внеску кращі, ніж будь-де.

ЗАЛУЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ
Хоча винайм працівників переважно не розглядається в якості маркетингового завдання, фахівці неприбуткових організацій зі зв’язків з громадськістю можуть скористатися маркетинговим способом мислення. Як читачі
вже відзначали, ми постійно нагадуємо про необхідність фокусування на потребах та сприйнятті цільової аудиторії в якості відправної точки будь-якого
ефективного зусилля з впливу на поведінку. Це має супроводжуватися ретельними спробами сегментації ринку і чітким позиціонуванням неприбуткової організації з метою потенційного винайму. Пропозиція цінності
повинна відверто апелювати до потреб, але особлива увага має бути звернена
на очікування потенційних найманих працівників, що вони повинні будуть
«дати обітницю бідності» внаслідок приєднання до неприбуткового світу.
Виявляється, що останнє очікування дедалі менше вірогідне у випадку великих неприбуткових організацій.
Генеральні директори неприбуткових організацій на даний час розпоряджаються значною платнею, як і їхні віце-президенти. У 2005 році платня керівників у різних секторах включала наступне:3
l Музеї та бібліотеки: Гленн Д. Лоурі, директор Музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку, отримав винагороду у розмірі $875 301. Згідно з дослідженням Chronicle of Philanthropy, у 13 музеях та бібліотеках виконавчі
директори заробили середньо близько $464 170; що на 4,1% більше порівняно з 2004 роком.
l Благодійність у сфері охорони здоров’я: М. Касс Уїлер, Американська
кардіологічна асоціація у Далласі, заробив $656 608, більше, ніж будьякий з інших керівників благодійних організацій сфери охорони здоров’я. Середня платня зі списку 18-ти благодійних організацій сфери
охорони здоров’я склала $351 366 та зросла у середньому на 5,6%.
l Громадські справи: Едвін Фоулнер молодший, президент Heritage Foun-
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dationa, мозкового центру у Вашингтоні, отримав винагороду на загальну
суму $633 849. Серед 10 організацій з громадських справ, лідери заробили середньо $273 507, за середнього зростання на 5,7%.
Соціальне служіння: Maрша Дж. Eванс, яка пішла у відставку з посади
президента Американського Червоного Хреста у грудні 2005 року, заробила $493 616 (більше, ніж будь-який інший лідер організації соціального служіння). Топ-менеджери з 20 груп соціального служіння, які
взяли участь у дослідженні, мали середню платню $192 208, а зростання
склало середньо 3,8% порівняно з 2004 роком.

Важливо відзначити, що ставки платні збільшуються, перевищуючи
зростання вартості життя.
Звичайно, потенціальні наймані працівники бачать (або чують) потенційні витрати роботи у неприбутковому середовищі. Це є особливим викликом, оскільки неприбуткові організації дедалі частіше прагнуть залучити
виконавчих директорів із комерційного сектору. Опубліковане у 2005 році
дослідження Андреасена, Гудштейна та Вільсон стосовно виконавчих директорів, які здійснили такий перехід,4 виявило багато розчарувань, які можуть
обмежити винайм подібних категорій. Вони повідомляють:
Для маркетингу часто не надається власний відділ, тому генеральні
директори та колеги маркетологів неприбуткової організації рідко
мають маркетингове бачення майбутнього. Ці особливості пов’язані з
невірним розумінням потенційної ролі маркетингу у продажах та його
опису – яким чином дискреційні витрати мають скорочуватися у
скрутні часи. Крім того, проста здатність застосовувати маркетингові
концепції та інструментарій розглядається як перешкода в умовах
сильно обмежених бюджетів.
Очевидно, що фундаментальні зміни у культурі неприбуткової організації, як вбачається, потребують включення певних кращих рис з комерційних
методів управління, якщо переходи між секторами мають бути більш поширеними у майбутньому. На щастя, тенденція розвивається у правильному
напрямку.

a
Heritage Foundation (Фонд Спадщина) – неприбуткова організація, інституція стратегічних досліджень.
Місія: побудувати статистичну модель суспільства і забезпечити доступ до неї широкої громадськості. Заснована у 1973 році. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Фундація видає ряд аналітичних досліджень, з найвідоміших — щорічний «Індекс економічної свободи», «Політичні експерти 2000», «Мандат
на лідерство» (рекомендаційні матеріали для кандидатів у президенти США). Розробляла моделі національної економіки, пенсійної системи, родини тощо. З часів президентства Рональда Рейгана вважається
одним з провідних мозкових центрів у консервативному русі США. Фінансується переважно за рахунок
пожертв фізичних осіб (понад 200 тис. індивідуальних спонсорів). Річний бюджет у 2010 році – близько
$80 млн. Чисельність співробітників – близько 200 осіб.
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РЕКРУТИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ВОЛОНТЕРАМИ
За даними дослідження 2003 року, яке здійснив Urban Institute, у Сполучених Штатах чотири з п’яти благодійних організацій використовують волонтерів.5 Добровільні співробітники займаються фандрайзингом, роздають
солодощі у лікарнях, тренують спортивні команди, збирають їжу для будинків перестарілих або хворих на СНІД, а також допомагають у школі в початкових класах. Їх ряди включають значну частину дорослого населення
Сполучених Штатах та зростаючу кількість людей у решті світу – як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Волонтерство допомагає
зменшувати витрати неприбуткових організацій, забезпечуючи канал для
соціально свідомих людей, аби вони вклали час у справу, в яку вони вірять.
До організацій, які інтенсивно використовують волонтерів, належать лікарні, політичні партії, торгові асоціації, мистецькі організації, благодійні
установи, церкви та організації соціальних реформ. Крім того, менші підрозділи волонтерів знаходяться у школах та організаціях соціального служіння.
З одного боку, набір волонтерів у майбутньому видається вельми перспективним. Студенти, яких автори бачать у своїх університетах, зазвичай шукають можливості волонтерства у неприбутковій організації з метою
просування своєї кар’єри та отримання особистого задоволення. Дуже великий відсоток з них приступає до навчальних програм вищої школи, вже побувавши волонтерами у середній школі. Дійсно, низка звітів свідчить, що
волонтерство є необхідною умовою закінчення середньої школи. Дослідження за допомогою телефонних інтерв’ю, проведене на початку 2005 року
Corporation for National and Community Servicea спільно з Independent Sector
та U.S. Bureau of the Census,6 повідомило, що 38% молодого населення брали
участь у діяльності соціального служіння під час навчання у школі, а дві третини з них повинні були представити свій досвід у класі.
Волонтерство є значимою діяльністю у Сполучених Штатах. Дослідження
волонтерства, проведене U.S. Bureau of Labor Statistics у 2005 році, показало
наступне:
s 65 400 000 чоловік, або ж 28,8 % населення, займалися волонтерською
діяльністю.
s Їх послуги оцінюються у $150 млрд.
s Жінки займаються волонтерством частіше за чоловіків (32,4% проти
25%).
s Волонтерство більше поширене у віковій групі від 35 до 44 років (34,5%),
від 45 до 54 років (32,7%), і серед підлітків (30,4%). Частка волонтерів
була найнижчою серед осіб віком понад 20 років, а також серед людей похилого віку.
s Серед білих американців волонтерів більше (30,4%), ніж серед темношa

Corporation for National and Community Service (Корпорація національної та муніципальної служби) –
державне федеральне агентство США. Місія – «підтримати американську культуру громадянства, служіння та відповідальності». Засноване у 1990 році. Штаб-квартира – у Вашингтоні (округ Колумбія). Бюджет - $1,1 млрд. (станом на 2010 рік). Чисельність персоналу – 485 осіб (2006 рік).
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кірих (22,1%) та азійського походження (20,7%). Найнижча частка серед
іспаномовних/ латиноамериканців (15,4%).
Бути волонтерами також найбільш схильні:
3 Одружені.
3 Мають дітей віком до 18 років.
3 Працюючі, особливо неповний робочий день.

Дослідження також виявило, що щорічні середні значення тривалості волонтерства становили 50 годин, зі значенням набагато вищим у осіб похилого
віку та значно нижчим – у підлітків.
Класифікація робіт, які виконували волонтери у 2005 році, є наступною:
u 29,7 % – фандрайзинг,
u 26,3 % – харчування,
u 22,5 % – загальна праця або транспортування,
u 21,3 % – репетиторство або навчання
Види організацій, до яких вони приєдналися (багато хто з них – до різних організацій) є такими:
l 34,8 % – релігійні організації,
l 26,2 % – освітні,
l 13,4 % – соціального та громадського служіння,
l
7,7 % – лікарні чи інші заклади охорони здоров’я,
l
6,4 % – громадські, політичні, фахові чи міжнародні,
l
3,3 % – спортивні, за інтересами, культурні або мистецькі,
l
8,4 % – інші та не визначені.
Афроамериканці були більш схильні до участі у релігійних організаціях,
іспаномовні/ латиноамериканці – у освітніх (як не дивно, родини з дітьми
до 18 років).
Порівняння між країнами
Концепція волонтерства добре закріплена у сучасному американському
досвіді. Перші колоністи активно підтримували один одного у спорудженні
господарських приміщень, соціальних справах громади, а також у зборі
одягу для нужденних. Суворе життя на кордоні створило між громадами
взаємодію, необхідну з метою виживання. Крім того, поняття про те, що людина повинна «оберігати ближнього», явно чи неявно зустрічається у християнських теології. Дійсно, у своєму аналізі американського
«експерименту» в умовах демократії, Алексіс де Токвільa стверджував, що
готовність американців до створення добровільних асоціацій з метою задоволення потреб населення була одним з ключових джерел самої демократії.7
a
Алексіс де Токвіль (Алексіс-Анрі-Шарль Клерель де Токвіль; фр.: Alexis-Charles-Henri Clйrel de Tocqueville) – французький державний діяч, історик, суспільствознавець. Роки життя: 1805-1859. Був захисником демократії та свободи, вважається одним із чільних теоретиків демократії та лібералізму. 1831 року
отримав відрядження до Сполучених Штатів з метою вивчення там пенітенціарної системи. Подорож тривала близько року і після повернення Токвіль видав книгу "Демократія в Америці". Робота витримала
кілька видань і була перекладена практично на всі європейські мови.
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Однак, концепція волонтерства менш поширена в інших частинах світу.
У деяких країнах, особливо у Скандинавії, суспільство регулюється «соціалдемократичною» моделлю, яка має тенденцію дозволяти державі виконувати багато благодійної роботи, яку в таких країнах, як Сполучені Штати,
Велика Британія та Австралія (де «благодійний капіталізм» є керівною нормою), провадять приватні особи. Швеція та Данія мають менші потреби щодо
волонтерства.8 Також існувала мало потреби у волонтерстві у соціалістичних
державах колишнього Радянського Союзу та країн «залізної завіси». Однак
сьогодні, позаяк нові демократичні держави менш схильні і навіть менш
здатні надавати соціальні послуги, країни на зразок Росії та Угорщини звертаються до приватних волонтерів із неприбуткового сектору з метою забезпечити необхідні послуги та соціальний захист.9
Недержавні добровільні організації стають дедалі більш значимими в Африці, де приватний сектор та державні зусилля мали обмежений успіх в економічному і соціальному розвитку. Гаден та інші 10 довели, що варто віддати
перевагу волонтерським структурам над корпоративними та урядовими організаціями, оскільки вони 1) мають нижчі накладні витрати; 2) менш бюрократичні; 3) менш схильні підлягати політичному впливові; 4) більш
чутливі до потреб та бажань простих людей; 5) краще спроможні мобілізувати та одночасно забезпечити послугами нужденних, коли державний сектор зазнав невдачі.
В Азії волонтерська модель укорінена так само, як у США; проте у таких
країнах, як Японія, вона укорінюється в іншу релігійну культуру. Тронгардт
відзначає, що японці мають надзвичайно ефективну волонтерську систему
самодопомоги, організовану завдяки асоціаціям сусідів, які називаються
джечікай.11 Вона цитує Фогеля: «Японці змогли забезпечити добробут свого
населення без особливої економічної залежності від держави (окрім найбільш похилого віку та немічних), і вони зробили це таким чином, щоб зміцнити їхні ідеали членів спільноти».12 Ці ідеали коріняться у конфуціанстві,
яке сприяє, аби громада була над окремою особою. Згідно з конфуціанством,
очікується, що особа допомагатиме іншим і шукатиме гармонію та співпрацю у міжособистісних відносинах. Сучасні джечікай повинні не лише забезпечувати соціальне служіння, а також пристосовуватись до сьогодення,
ставши активними представниками інтересів та екологами.
Поширення волонтерства у 35 країнах світу представлено у дослідженні
Саламона, Соколовського та Ліст, і обговорювалося у Розділі 1.13 Вони виявили, що обсяги волонтерства еквівалентні 12,6 млн. працівників з повною
зайнятістю (включно з релігійними зборами). У вивчених країнах це становить 22,1% дорослого населення. Проте, як було сказано у попередніх абзацах та показано у Таблиці 16-1, внесок волонтерства до трудових ресурсів
неприбуткових організацій значно варіює серед 35 країн, від високих 75,9%
у Швеції та 75,2% у Танзанії, до менш ніж 20% у Румунії, Ізраїлі, Бразилії
та Єгипті. Структура волонтерства постійно змінюється в усіх 35 країнах.
У своїй попередній статті Саламон, Соколовський та Ліст пропонували,
що різноманітність волонтерства у різних країнах, напевно, можливо пояс-
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Таблиця 16-1. Частка волонтерів у робочій силі неприбуткового
сектору у 35 країнах, 1995-1998 роки
Країна
Швеція
Танзанія
Філіппіни
Норвегія
Уганда
Румунія
Фінляндія
Марокко
Франція
Південна Африка
Велика Британія
Пакистан
Німеччина
Італія
Аргентина
Кенія
Перу

%
75,9
75,2
63,8
63,2
55,9
55,5
54,3
52,8
51,6
47,0
44,2
40,8
40,4
40,2
40,1
39,1
38,2

Країна
США
Чехія
Іспанія
Мексика
Австралія
Словаччина
Японія
Колумбія
Південна Корея
Австрія
Бельгія
Ірландія
Польща
Угорщина
Ізраїль
Бразилія
Єгипет

%
36,9
35,5
34,8
33,5
30,6
29,7
24,5
24,0
22,8
22,1
21,7
21,1
20,8
18,0
17,7
11,9
2,8

Нідерланди

37,1

Середнє значення
для 35 країн

38,0

Джерело: Lester A. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, and Regina List, Global Civil Society: An Overview (Baltimore, MD: Center for Civil Society Studies, Institute for Policy
Studies, The John Hopkins University, 2003. Відтворюється з дозволу.

нити факторами, викладеними у Розділі 1. Одна можливість – врахувати те,
що вони називають «макро структурними» аргументами, а саме – обсяги волонтерства у неприбутковому секторі можуть бути пояснені ставленням
уряду країни до соціальних послуг та сектору волонтерства. Таким чином,
можна сподіватися знайти менш розвинуте волонтерство, коли уряди самостійно надають багато послуг (гіпотеза «витіснення») та/або якщо вони негативно налаштовані до сектору і накладають на нього обмеження. Їхні
аналізи інформації з 24 країн показують, що перше пояснення не підтверджується даними; дійсно, високі рівні урядових витрат взаємодіють із високими рівнями волонтерської активності (наприклад: Швеція, Фінляндія,
Франція). «Гіпотеза обмежень» також не підкріплюється.
Другий набір «мікро структурних» аргументів пропонує, що волонтерство пов’язане із соціальним кліматом, який підтримує і заохочує соціальні
зв’язки. Вони перевіряють цю думку, враховуючи розмір неприбуткового
сектору у кожній країні (вимірюваний еквівалентом повної зайнятості –
ЕПЗ) в якості повноважного свідчення суспільної підтримки ідеї неприбуткового руху. Вони знаходять хорошу кореляцію між цими показниками та
волонтерством.
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Набір волонтерів
Набір волонтерів – це просто ще одне маркетингове завдання, яке слід
провести згідно із запланованим стратегічним способом. Відповідно до
наших дискусій у попередніх розділах, кожному маркетологу неприбуткової
організації потрібно зробити наступне:
s визначити цільові ринкові сегменти, якими він чи вона буде займатися;
s визначити власне позиціонування організації порівняно з її конкурентами – що не включає волонтерства;
s розробити переконливий маркетинг-мікс з метою здійснення позиціонування стосовно цільових ринків.
Позиціонування та націлювання
У пошуках ринкової сегментів, які можуть відповісти на зусилля щодо
набору, початок – інформація щодо особливостей, пов’язаних із волонтерством. Дані аналізу, здійсненого Госс за матеріалами DDB Needhama стосовно
волонтерського руху у період 1975-1998 років, розкривають низку факторів
– демографічних, стилю життя, поведінкових – які позитивно (+) та негативно (–) пов’язані із волонтерським рухом, або ж зовсім не мали до нього
відношення (порожні клітинки). Ці дані повідомлені у Таблиці 16-2.
Дані Бюро статистики праці США за 2005 рік, на які раніше посилались,
також вказують на демографічні відмінності. Зрозуміло, що вибір щодо націлювання у випадку кожної конкретної організації буде залежати від її місії
та відомостей стосовно географічного і соціального середовища. Аналіз характеристик чинних волонтерів – також чудовий спосіб визначити ринковий
потенціал. Наступний крок, позиціонування – це питання позиціонування
як організації, так і можливостей волонтерства. Позиціонування можливостей волонтерства потребує більш широкого аналізу факторів, які спонукають
певних осіб до волонтерства.
Розробка стратегії набору
Як ми вже казали, проведення будь-якої компанії повинно починатися із
глибокого розуміння потенціалу цільової аудиторії. Це означає розуміння
того, що спонукає їх діяти таким чином, як того бажає організація, а також
визначення – хто є основним конкурентом організації. У більшості випадків,
конкуренція є на одному з 4-х рівнів.
По-перше, організація може конкурувати з інерцією. Звичайно, Роберт
Патнем стверджував у своїй книзі «Боулінг наодинці», що це зростаюча проблема в американській культурі.14 Другий рівень – це конкуренція за вид
внеску, який може зробити особа. Наприклад, те, що людина бажає віддати
своєму суспільству, може мати різні форми. Особа може надати пожертву,
виконувати безкоштовні послуги (наприклад, як адвокат чи лікар тощо) або
ж стати волонтером у певній організації. Третій рівень, коли особа бажає наa

DDB Needham (DDB Worldwide, DDB) – рекламна компанія, одна з найбільших у світі. Створена у 1986
році шляхом злиття Doyle Dane Бернбах і Needham Harper Worldwide. З 1998 року назва – DDB Worldwide.
Є дочірньою компанією холдингу Omnicom Group. 1200 клієнтів, 183 офісів у 75 країнах. Виторг – близько
$6,7 млрд., чисельність персоналу – 6,73 тис. осіб.
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Таблиця 16-2. Кореляція зафіксованого волонтерства за віковими
групами
Люди старшого
Молодь (до Середній вік
віку (60 років та
30 років) (30-59 років)
більше)

Фактор
Рік (1975-1998)

++

++

++

Зайнятість

++

++

++

Подружній стан

––

Освіта

++

Діти вдома

++

++

Жінка

–

+

Добре здоров’я
Проживання в окрузі з високим
рівнем волонтерства
Проведення / участь у вечірках

++

++

++

++

++

++

Участь у засіданнях клубу

++

++

++

Відвідування церкви

++

++

++

Телевізор – головна розвага

––

––

Відчувають себе «надокучливими»
Фінансові турботи

+

––
++
––

Вважають більшість людей чесними

+

Сумують за добрими старими часами

–

––

+

++

++

0,141

0,187

0,175

Полюбляють сприйматися лідером
Загальний коефіцієнт
+ + або – – значуща на рівні 0,01
+ або – значуща на рівні 0,05

Джерело: Kristin A. Goss. “Volunteering and the Long Civic Generation,” Nonprofit and
Voluntary Sector Quarterly, Vol. 28, No. 4 (December 1999), p. 409. Друкується з дозволу SAGE Publications, Inc.

дати певний час на волонтерську діяльність поза роботою, він чи вона може
здійснити вибір серед широких категорій – таких як фандрайзинг для певної
благодійної організації, тренування футбольної команди чи допомога політичному кандидатові. Завершальний рівень – це конкуренція між різними
справами у такій же категорії – є різні благодійні організації, різні футбольні
команди або ж різні політичні кандидати.
Стратегія впливу на сегменти вочевидь буде відрізнятися. Конкуренція з
інерцією – це головним чином питання агітації загалом за цінності суспіль-
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ного служіння, натомість конкуренція у донорстві та безкоштовних послугах
може бути предметом спору, що обирати не потрібно – можна надати пожертву, проте також можна стати волонтером. Ці два рівні, можливо, заслуговують на стратегії співробітництва між декількома неприбутковими
організаціями та/або асоціаціями, такими як Independent Sector чи Points
of Light Foundationa.
Конкуренція на двох заключних рівнях стає більш «персональною» для
конкретної неприбуткової організації. Чому особа повинна допомагати саме
в їхній категорії та чому надавати перевагу Благодійній організації «А» над
Благодійною організацією «В»?
Під час компанії набору слід спершу прийняти рішення щодо того, де саме
планується зосередити свою конкурентну енергію. Це цілком може випливати з формуючого дослідження, яке скероване на найбільш ймовірні цільові
аудиторії й на те, що кажуть ці аудиторії щодо реального конкурента або
конкурентів на час волонтерів. Наступний крок для них – зрозуміти, чим
спричиняється бажання діяти, а саме займатись волонтерством для організації маркетолога. Підхід, який ми рекомендуємо, – це використання моделі
поведінки споживачів, наведеної у Розділі 4. Там ми вказували, що існує дві
концепції, які на цій стадії повинні керувати аналізом ринку. По-перше, слід
визнати, що люди, які ніколи не діяли, стануть волонтерами на стадії, і,
таким чином, важливо: 1) з’ясувати, на якій стадії конкретний сегмент перебуває на даний час, а далі 2) адаптувати стратегію до цього етапу.
Як було зазначено вище, зусилля з просування аудиторії від стадії Попереднього розмірковування до стадії Розмірковування цілком можуть бути
залишені для організацій широкого профілю. Викликом для більш конкретних організацій є особи на стадії Розмірковування. Тому вдруге система координат споживача, а саме модель BCOS, стає корисною організаційною
системою.
Від Розмірковування до Дії
Для більшості осіб волонтерство становить діяльність з високою участю,
тож розглядаючи питання про обмін, люди, поза сумнівом, обмірковують
те, що вони повинні зробити. Але також для рішення буде важити вплив
інших (як «за», так і «проти») та почуття самовпевненості особи, чи вважає
він або вона, що волонтерство є дійсно можливим – наприклад, знайти час і,
скажімо, отримати схвалення керівника. Давайте розглянемо по черзі кожен
із факторів BCOS.
Вигоди. Є багато значних вигод, що знаходяться у підсвідомості людей,
які вирішили займатись волонтерством. Окунь та Шульц доводять, що мо-

a
Points of Light Foundation (Фонд Точки світла, Інститут Точки світла) – неприбуткова організація. Місія
– залучення якомога більшої кількості людей до волонтерства при вирішенні серйозних соціальних проблем. Створена у 1990 році; назва з 2007 року – Points of Light Institute, або ж просто Points of Light. Штабквартира – у місті Атланта (штат Джорджія). Мережа організації включає понад 250 місцевих
волонтерських центрів. Надходження у 2010 році – $40,5 млн. Чисельність залучених волонтерів – до 4,3
млн. осіб на рік.
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тиви слід розглядати як такі, що виконують різні функції.15 Вони визначають 6 основних функцій чи мотивів:
u Кар’єра – отримання досвіду пов’язане з кар’єрою.
u Посилення – підвищується самооцінка.
u Захисний мотив – зменшення негативних емоцій.
u Соціальний мотив – підсилення соціальних відносин;
u Розуміння – дізнатися більше про світ;
u Цінності – вираження важливих цінностей, таких як гуманізм чи турбота
про тварин або ж стосовно довкілля.
Ці автори здійснили багатовимірний аналіз даних, зібраних від волонтерів з двох філій організації Habitat for Humanity International у місті Фінікс
(штат Арізона). Вони виявили, що з віком мотиви людини змінюються. Для
молодих людей, які розширюють свої горизонти, важливішими є наступні
мотиви: кар’єра, розуміння, завести більше друзів. Із віком кар’єра і розуміння відходять, тоді ж як інтерес заводити друзів відходить у середньому
віці, а потім знову з’являється у похилому віці. Похилий вік корелюється з
проявом більшого інтересу до соціальних результатів, водночас дослідження
засвідчили, що вік не впливає на захисну та ціннісну функції.
Corporation for National and Community Service склала список низки
вигод, які мотивують волонтерів. Він включає:
l Поєднання зі своєю громадою.
l Збереження коштів для благодійних, неприбуткових, конфесійних та
інших громадських організацій шляхом здійснення внесків своїм часом.
l Поділитися своїми навичками та отримати нові.
l Розвивати почуття власної гідності та самовпевненості.
l Зустрічатися з людьми зі всіх сфер життя.
l Підсилювати свою автобіографію та створювати важливу мережу контактів.
l Збільшити діяльність, яка того варта.
l Відчувати себе затребуваним і цінним.
l Набувати певний новий досвід.
l Служити своїй країні.16
Витрати. Дослідження Чинмана та Вондерсмана 17 виявило, що в літературі спостерігається менше досліджень стосовно витрат – можливо, це відображає відсутність перспективи торгівлі (або обміну). Несподіваний результат
їхнього огляду – це те, що у сприйнятті учасників більш високий рівень
участі асоціювався із вищими витратами. Це, безперечно, пов’язане з глибоким залученням та, напевно, більш широкою участю у волонтерстві. Проте
дослідження також показали, що ці більші витрати перевищувалися на
більш високих рівнях сприйнятими вигодами, які і очікувалися від їхньої
постійної участі. Вказані автори звертають увагу на ретельне ставлення до
співвідношення рівнів вигоди і вартості; такий підхід узгоджується з теорією
обміну.
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Інші. Численні дослідження показали, що наявність особистої мотивації
до волонтерства (тобто високе співвідношення вигоди і вартості) ще не досить
для просування діяльності; інші чинники також можуть дуже сильно впливати. Перш за все, багато досліджень показують, що головним чинником,
який спонукає до дії, є певне прохання, скероване до волонтера. В огляді за
1999 рік Independent Sector виявив, що лише 22,3% людей ставали волонтерами, якщо їх про це не просили, водночас 89,5% ставали волонтерами –
коли їх просили.18 У численних дослідженнях багато осіб зазначають, що
вони дізнавались щодо можливості волонтерства від інших, або ж просто
приєднувались до інших. Дослідження Independent Sector показали, що
друзі найчастіше згадувалися в якості тих осіб, хто сприяв рекрутингу волонтерів (50%), наступними були люди у церкві чи синагозі (32%), члени
родини чи родичі (19%) і хтось з роботи (12%).
Важливо визнати, що «інші» також можуть впливати як стримуючий
чинник стосовно волонтерства. Широкий спектр антропологічних досліджень встановив важливість групових норм як керівництва до дії. Звичайно,
сильний визначальний фактор волонтерства серед певних релігійних груп
на кшталт квакерівa, де знайдені позитивні норми групової солідарності та
взаємодопомоги. Водночас, хоча докази є лише анекдотичні, дуже схоже,
що волонтерська діяльність – це не «круто» у середовищі багатьох конкретних підгруп населення, особливо серед підлітків-аутсайдерів.
Самовпевненість. Мотивація людей та вплив їхніх друзів чи співробітників з метою підтримки вказаної поведінки ще не достатні для забезпечення
діяльності. Будь-хто може розповідати про можливості волонтерства, яке видається перспективним, та що інші підтримують, але при цьому ніколи не
діяти. Організації, які шукають волонтерів, повинні приділяти значну увагу
усуненню всіх перепон, які могли б у людей спричинити відчуття, що вони
не можуть здобути досвід волонтерства та бути успішними. Бар’єри на шляху
дії повинні бути знешкоджені. У 2001 році дослідження підлітків, які не
брали участь у волонтерстві, зробило очевидним, що багато хто з них не
знали «як це робиться».19 Серед причин були названі такі:
Особистий розклад занадто завантажений
Я занадто молодий
Немає транспорту
Не знають, яким чином стати учасником
Не в змозі дотримуватися зобов’язань волонтера
Не мають необхідних навичок

a

33,1 %
19,6 %
14,8 %
13,2 %
7,1 %
4,6 %

Квакери (Релігійне товариство друзів, Religious Society of Friends, Quakers) – міжнародний релігійний
рух. Більшість вважає себе частиною християнства. Характерними є відмова від участі у війнах, простий
одяг, заперечення рабства, відмова від вживання алкоголю, активність у бізнесі. Рух засновано у Великій
Британії у середині ХУІІ століття. Загальна кількість членів у світі на 2010 рік оцінювалася у 360 тис. осіб.
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Зрозуміло, що значного поширення волонтерства серед цієї верстви населення можна досягти, просто показавши їм, як можна пристосувати до щільного графіку дня (тобто, зробити це, як з іншими зразками для
наслідування), описавши діяльність для всіх вікових груп, забезпечуючи перевезення чи спільне використання автомобіля, повідомивши, що організація буде гнучкою у випадку зміни обставин у волонтерів, а також – що всіх
волонтерів будуть старанно тренувати.
У цьому зв’язку одним з чинників, що значно полегшив волонтерство,
стала мережа Інтернет. Мережа відіграє роль у трьох аспектах. По-перше,
вона забезпечує доступ до широкої бази даних стосовно можливостей волонтерства. По-друге, вона дозволяє особам заходити на сайт певної організації
і дізнаватись будь-що стосовно неї та про її можливості волонтерської діяльності. Це надзвичайно важливо, оскільки багато майбутніх волонтерів можуть бажати анонімно дізнаватися щодо можливостей волонтерства та
зберегти обличчя, ніж ризикувати зазнати збентеження чи наразитися на
можливий «тиск продажу».
Кінцевий внесок від використання Інтернету – організації мають відповідати індивідуальним інтересам людей. Нижче наведені деякі корисні
сайти, доступні станом на літо 2006 року:
Велика Британія: National Centre of Volunteering (www.volunteering.
org.uk)
SERVEnet (www.servenet.org)
VolunteerMatch (www.volunteermatch.org)
U.S. Department for Housing and Urban Developmenta (www.hud.gov/
volunteering/index.cfm)
White House USA Freedom Corpsb (www.usafreedomcorps.gov)
United Nation Volunteersc (www.onlinevolunteering.org)
Західна Австралія: Volunteer Western Australia (www.volunteer.
org.ua)
Канада: Volunteer Canada (www.volunteer.ca)
Volunteer Abroad (www.volunteerabroad.com)
Підготовка/дія
Крім усунення всіх перешкод для можливої діяльності, організаціям слід
створити для потенційних волонтерів можливості випробовування нової поведінки. Багато потенційних волонтерів матимуть сумніви щодо власної
a U.S. Department for Housing and Urban Development (Департамент США з розвитку житлового та міського
будівництва) – федеральний департамент (міністерство) США. Заснований у 1965 році в рамках програми
«Велике суспільство» Президента США Ліндона Джонсона. Штаб-квартира у Вашингтоні (Округ Колумбія). Бюджет (станом на 2010 рік) – $43,7 млрд. Чисельність персоналу – 10,6 тис. осіб.
b White House USA Freedom Corps (Білий Дім, Корпус Свободи США) – програма в рамках діяльності Виконавчого апарату Президента США. Започаткована у період президентства Джорджа Буша молодшого у
2002 році, продовжується на даний час (2013 рік).
c United Nation Volunteers (Волонтери ООН) – програма ООН. Місія – популяризація ролі та переваг волонтерства, залучення волонтерів до проекту ООН. Заснована у 1971 році. Управляється Програмою розвитку ООН (ПроООН). Штаб-квартира у Бонні (Німеччина). Щороку 7500 осіб отримують статус
«Волонтерів ООН». 5 грудня кожного року ООН відзначає День Волонтера.
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компетенції, будуть не певні стосовно можливих вигод та витрат, навіть можуть відчувати, що вони нікого не знатимуть у волонтерському середовищі.
Таким чином, надання їм можливості отримати пробний досвід значно допоможе у подоланні початкових перешкод і спонукає до постійної діяльності.
Звичайно, існує чіткий, послідовний висновок у літературі щодо впровадження інновацій: нові товари та практики, стосовно яких надана можливість
випробувати, приймаються швидше, аніж ті, щодо яких немає такої можливості.20
Підтримка – утримування волонтерів
Як ми казали вище у цьому тексті, маркетинг – це не просто діяльність,
скерована назовні. Він застосовується там, де організація має цільову аудиторію, а також поведінку, на яку варто впливати з метою досягти успіху. Сучасні волонтери становлять саме таку важливу ціль і чітко заслуговують на
особливі зусилля внутрішнього маркетингу. Це необхідно з 3-х причин. Поперше, внутрішній маркетинг допоможе зробити волонтерів кращими, наполегливо працюючими, більш лояльними і сильніше залученими – що
робить організацію більш ефективною. По-друге, внутрішній маркетинг
зменшить вірогідність, що волонтери облишать свою діяльність. Маркетологи приватного сектору дуже добре знають, що набагато менше коштів йде
на продаж «існуючим клієнтам», аніж на пошук нових клієнтів. На останок,
задоволені волонтери є для організації найкращим джерелом залучення майбутніх волонтерів, оскільки вони також передають позитивні відгуки «з вуст
в уста» суспільстві в цілому.
При розгляді шляхів підходу до цільової аудиторії на стадії Підтримки,
корисною відправною точкою є (у якості певного неформального дослідження) розмова з чинними волонтерами. Серед джерел невдоволення можуть
виявитися наступні:
1. Нереальні очікування під час волонтерської діяльності. Іноді це власна
вина волонтера, що він чи вона має нереальні фантазії про те, як оце
було б захоплююче приєднатися до Корпусу Мируa, брати участь у виборчій кампанії чи стати частиною «команди United Way», або ж
скільки часу це займатиме. Проте дуже часто винуватцем є неприбуткова організація, яка у прагненні отримати рекрутів малює надмірно
оптимістичну картину щодо часу на виконання завдань волонтера,
видів роботи та можливого впливу.
2. Відсутність вдячного зворотного зв’язку від клієнтів та співпрацівників.
3. Відсутність відповідного навчання та контролю.
4. Відчуття другорядного статусу стосовно штатних співробітників.
a

Корпус миру (Peace Corps) – незалежне федеральне агентство США, створене у 1961 році. Місія – просувати у всьому світі мир та дружбу шляхом направлення волонтерів у ті країни, які потребують фахівців,
готових працювати, за необхідності, у важких умовах. Бюджет на 2011 рік – $374 млн. До 2012 року волонтерську службу відбули понад 200 тис. осіб у 139 країнах. В Україні волонтери Корпусу Миру працюють
з моменту здобуття незалежності (близько 1,75 тис. волонтерів, починаючи з 1992 року). Основні програми: сприяння економічному прогресу, розвиток молоді та вивчення англійської мови. У Російські Федерації діяльність Корпусу Миру припинена у 2002 році. Мотивація: це державне агентство, а тому може
використовуватися ЦРУ.
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5. Надмірні вимоги щодо часу.
6. Відсутність почуття персональних досягнень.
Управління волонтерами
Використання волонтерів – це неповторне благословення для неприбуткової організації. Вважається легковажним змішувати волонтерів та штатних працівників. Можуть виникнути проблеми з обох сторін. З боку
волонтерів, оскільки вони свої послуги надають неприбутковій організації в
якості пожертви, що не оплачується організацією, тож багато хто з них з
мають позицію: 1) вони дійсно не працюють на організацію, й тому їм не повинні казати, що робити, але їх слід запитувати, чи вони готові щось зробити; 2) вони повинні мати право голосу щодо змісту та термінів їх завдань;
3) вони заслуговують постійної вдячності за їх великодушність та відданість
справі. Крім того, деякі люди стають волонтерами не тому, що вони дійсно
прагнуть працювати, а тому, що вони були примушені до волонтерства роботодавцями чи однолітками, або ж тому, що вони хочуть додати ще один
пункт до своїх резюме. Один менеджер великого з’єднання волонтерів розробив засаду, яку він назвав своїм «правилом третин». Одна третина його
з’єднання волонтерів працює з жадобою за дуже слабого керівництва та заохочення. Друга третина працюватиме тільки у випадку значної мотивації і
є ефективна лише за ретельного нагляду. Ще одна третина не буде працювати
взагалі за жодних обставин, і найліпше її ігнорувати (якщо тільки вона не
викликає моральних проблем серед тих, хто працює).
З боку організації існують значна можливість розвитку незгод, якщо професійні штатні співробітники розглядають волонтерів в якості працівників
нижчого класу. Серед поглядів фахівців, як відомо, висуваються такі:
1. Волонтери є дилетантами. Вони тут ненадовго, і ми не повинні жити з
наслідками їх імпульсивної чи млявої діяльності.
2. Волонтери ніколи не звертають увагу на власну підготовку та інструктаж, позаяк вони працюють лише тимчасово, а тому вчиняють тактичні та етичні помилки, які завдають шкоду організації.
3. Волонтери часто приходять з посад, де вони є босами інших осіб, тому
не можуть чи не бажають сприймати вказівки.
4. Волонтери часто є добре забезпеченими представниками непрацюючої
соціальної верстви, що має вільний час, тож вони: а) вважають себе
кращими, ніж фаховий штатний персонал («молодша ліга») та б) не
бажають виконувати брудні завдання, на кшталт лизати конверти або
ж чистити підкладні судна.
Сьюзан Елліс, президент Energize (неприбуткова організація у Філадельфії)a, не згодна із суспільним «беззастережним сприйняття будь-яких робіт,
a Energize Inc. (Зарядитися енергією, корпорація) – неприбуткова компанія. Спеціалізується на консалтингових та організаційних послугах у справі залучення волонтерів до діяльності неприбуткових організацій усіх
видів. Заснована у 1977 році. Штаб-квартира – у місті Філадельфія (штат Пенсільванія). Клієнти компанії
представляють практично всі штати, а також 20 зарубіжних країн. Сьюзан Елліс – засновниця та незмінний
керівник компанії; автор та співавтор 12 книг та понад 120 статей з проблематики волонтерського руху.

531

Частина ІV
Розділ 16

Розвиток ресурсів
Залучення людського ресурсу: співробітників, волонтерів та членів правління

що виконуються волонтерами, як самоочевидне добре. ... Істинне служіння
– бути корисним – це ставлення, а не статус зайнятості». Пані Елліс стурбована тим, що велика опора на волонтерів та надання їм можливостей «допомогти» можуть зашкодити місії неприбуткової організації. Наприклад,
організація може бути схильна продовжувати надавати допомогу нужденним, голодним і безробітним, аби надати волонтерам значиму роботу. Це,
турбується вона, відволікає увагу від виправлення основних проблем, які
спричиняють потребу в допомозі.21
Потрібно брати до уваги потенційний конфлікт між волонтерами та фаховими штатними співробітниками. Ситуація може ускладнюватися, якщо
керівництво не здійснює жорсткий контроль. Певною мірою, це питанням
ставлення. Якщо у ставленні керівництва переважає почуття вдячності за
те, що ці люди люб’язно зголосилися бути волонтерами, тоді все практично
втрачено. Керівництво буде не в змозі здмухнути пір’їнку з волонтерів.
Такий стан буде тільки сприяти виникненню у волонтерів тенденції до недисциплінованої діяльності. Водночас керівництво, швидше за все, буде гримати на оплачуваних штатних співробітників через побоювання, що ті
засмучують цих необхідних волонтерів. Це тільки викличе подальші заворушення та приховану непокору серед штатних співробітників. Як наслідок,
керівництво втратить контроль як над штатними, так і над добровільними
співробітниками.
Рішенням, яке розроблене найбільш досвідченими програмами – це просто ставитися до волонтерів у максимально можливій мірі як до фахових
співробітників з повною зайнятістю, не розділяючи їх від оплачуваного
штатного персоналу. Такі автори, як Кен Нейшнс,22 пропонують використовувати, серед іншого, наступні стандарти та управлінські методи:
1. Оцініть навички волонтерів та, наскільки це можливо, пристосуйте ці
навички до завдань, які мають виконуватися в організації.
2. Заздалегідь чітко та детально викладіть обов’язки працівників.
3. Встановіть конкретні цілі та стандарти виконання.
4. Зрозуміло поясніть добровольцям визначені цілі й ту істину, що від
них очікують їх досягнення.
5. Проінформуйте волонтерів: якщо вони не виконають свою роботу задовільно, тоді їх відпустять або переведуть на інше місце (найбільш
важке завдання).
6. Дотримуйтесь стандартів звітності, впираючись лобом, та звільняйте
волонтерів, поки навколо утримуються чутки, що керівництво серйозне у своїх зобов’язаннях (вирішальне завдання).
Для недосвідченого менеджера цей чесний, фаховий стиль управління волонтерською діяльністю може видатися ризикованим. Але як волонтери, так
і фаховий штатний персонал до нього дуже прихильні. Більшості волонтерам
подобається, що їх сприймають серйозно та з викликом. Вони цінять можливість бути добре навченими та контрольованими. А ті, хто не цінує – це
та третина, з якою ви не забажаєте мати жодну справу. Штатний оплачува-
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ний і зайнятий на повний день персонал цінує управлінську твердість, та той
факт, що вони також можуть ставитися до волонтерів серйозно, віддавати за
необхідністю накази та виносити догани, коли це вимагається. Стандарти діяльності для обох груп значно підвищуються, а також помітно зростають
ефективність, дієздатність та мораль неприбуткової організації. Справді, становище волонтера в організації може бути вельми жаданим.
Більш фундаментальну проблему викладено у дослідженні Urban Institute у 2003 році: «Найбільшими викликами є те, що благодійні організації
та конгрегації стоять перед лицем нездатності відкрити кадрові ресурси та
застосувати найкращі методи в управлінні волонтерами».23 У дослідженні
зазначено, що тільки близько третини благодійних організацій належно визнають зусилля волонтерів; менше половини сприйняли кращі методи у галузі. Дві з п’яти благодійних організації та дві третини конгрегацій в
інформаційно-пропагандистській діяльності стосовно соціального служіння
не мають оплачуваного працівника, зайнятого координацією волонтерів.
Засади управління волонтерами доступні з різних джерел, включаючи
приватні фірми на зразок Energize Inc. (www.energizeinc.com) та неприбуткові організації, такі як Serviceleader.org (www.serviceleader.org). На початку 1990-х років Points of Light Foundation (національна організація,
присвячена ефективному залученню більшої кількості людей до волонтерського соціального служіння) розробила 11 засад ефективного управління
волонтерами. Вони викладені в Ілюстрації 16-1.
Нещодавній аналіз Corporation for National and Community Service свідчить, що головними недоліками управління волонтерами є надання волонтерам малої кількості роботи та доручення їм приземлених завдань, таких
як дзвінки з метою збору коштів. Зокрема, бумери мають освіту та навички,
аби робити більше. United Way Великого Клівлендуa сприймає волонтерів
як «партнерів та власників. Вони приймають реальні рішення та через їх
руки проходить близько $40 млн.» Волонтерам Корпусу Миру, що повернулися, зараз надано шанс служити за короткостроковими відрядженнями в
рамках програми Корпусу Миру “Виконувати на біс”. Останнє є особливо
привабливим для осіб з міцними перспективами кар’єрного зростання.24

РАДИ ДИРЕКТОРІВ ТА МАРКЕТИНГОВА ФУНКЦІЯ
Ради директорів є надзвичайно важливою групою для неприбуткових організацій. Їх члени виконують велику кількість важливих функцій, багато
з яких мають безпосередній вплив на маркетингову діяльність неприбуткової
організації. Натомість маркетингові засади можуть застосовуватися з метою
рекрутування майбутніх членів правління.

a

Великий Клівленд (Greater Cleveland) – столична агломерація у штаті Огайо. Складається з 5 округів
(графств). За переписом 2010 року загальна чисельність населення – 2,077 млн. мешканців. У тому числі
власне місто Клівленд – 397 тис. мешканців.
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Таблиця 16-1. Одиннадцять характерних рис ефективного управління
волонтерами
1. Місія та пріоритети роботи
сформульовані з погляду проблем чи питань, які вирішує організація, а не з погляду
короткострокового інтересу інституції.
2. Має місце позитивне бачення
ролі волонтерів – вона чітко
сформульована, сильно розділена та відкрито обговорена у
всій організації.
3. Волонтери розглядаються як
цінні людські ресурси, що можуть безпосередньо зробити
внесок у досягнення місії організації, а не першочергово як
засіб отримання фінансового
або іншого матеріального ресурсу.
4. Лідери на всіх рівнях – формування політики, виконавча дирекція та середня ланка
управління – працюють в інтересах заохочення та полегшення участі волонтерів з
високою віддачею.
5. Існують
чіткі
локальні
пам’ятки з управління волонтерством, проте функції управління
волонтерами
добре
інтегрована на всіх рівнях та у
всіх частинах організації.
6. Оплачуваний штатний персонал поважається та уповноважений повністю приймати

участь у плануванні, прийнятті
рішень та в управлінні – з питань, пов’язаних з участю волонтерів.
7. Прикладаються свідомі та дієві
зусилля щодо зменшення розмежування та посилення командної
роботи
між
оплачуваним та волонтерським
персоналом.
8. Потенційні перешкоди для залучення волонтерів (відповідальність, конфіденційність,
місце розташування організації, години роботи тощо) визначені
та
будуть
відверто
усуватися.
9. Успіх породжує успіх, як от
розповіді про внески волонтерів (як в минулому, так і на
даний час), які поширюються
серед оплачуваного персоналу
та волонтерів.
10. Організація відкрита до можливих змін, прагне підвищити
продуктивність та здійснювати
свідомі, організовані зусилля з
метою навчатися на досвіді волонтерів в організації.
11. Існує визнання цінності залучення людей у якості волонтерів, з усіх суспільних верств,
включаючи тих, кому організація намагається служити.

Джерело: The Point of Light Foundation, Changing the paradigm: the first
report, 1992. Використано з дозволу The Point of Light Foundation.
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Вплив правління на маркетинг
Динамічні правління виконують багато функцій.25 Найбільш важливою
функцією ради директорів є нагляд. У більшості штатів згідно закону правління неприбуткових організацій несуть фідуціарну відповідальність за забезпечення того, щоб організація та її штатний персонал служили меті, задля
якої неприбуткова організація була заснована, і робити це в етичний спосіб.
Таким чином, правління важливе для маркетологів щоразу, коли вони розглядають нові справи: у кінцевому підсумку правління повинне вирішити,
чи є нові завдання виправданими затіями. Припустимо, що музейний маркетолог розглядає питання стосовно створення спільного підприємства із
приватним виробником комп’ютерного обладнання з метою продажу компакт-дисків з музейною колекцію; угода закликає музей просувати компактдиски на музейних заходах, однак виробник обладнання отримує 80% від
прибутку з кожного продажу. Правління має бути тим органом, який вирішує: чи може таке підприємство діяти в межах статуту організації. Відповіді
рідко бувають очевидними, тому маркетологи мусять витрачати чистину
свого часу на підготовку членів правління (це маркетинг з ними), аби правління розглядало подібні підприємства як такі, що відповідають довгостроковому інтересові неприбуткових організацій.26
Правління також буде уважно стежити за методами, які використовує
відділ маркетингу, запитуючи, чи дотримуються вони концепції правління
стосовно етичної поведінки. Багато правлінь, наприклад, накладають вето
на лотереї як засіб фандрайзингу, якщо ці лотереї насамперед апелюють до
людей з низькими доходами. Інші будуть скоса дивитися на застосування
зайвих перебільшень з метою просування продукту. Правління лікарень
особливо чуттєві стосовно останнього випадку.
Наступна функція, яку виконують деякі (але не всі) правління – безпосереднє прийняття рішень. Це найчастіше має місце у невеликих організаціях або ж на ранніх ступенях розвитку організацій. Правління слугує в
якості «об’єднаного генерального директора», аж поки справа зміцніє та
зможе собі дозволити кваліфікованого самостійного генерального директора.
У таких ситуаціях, зазвичай, менеджер з маркетингу може виявити, що він
або вона постійно йдуть до правління з метою отримати схвалення на конкретну дію, рекламний бюджет, ціни на товари та послуги, цільові пожертви
тощо.
Третьою функцією багатьох правлінь є забезпечення спеціальних знань.
Дуже часто членів правління обирають, оскільки вони є юристами, політиками, бухгалтерами, лікарями чи банкірами – з очевидним наміром, що такі
фахівці у своїх сферах спеціальних знань будуть покликані надавати безпосередню допомогу неприбутковим організаціям. Інші члени правління, які
не мають безпосередніх спеціальних знань (наприклад, генеральні менеджери та генеральні директори), будуть рекрутовані, оскільки вони є корисними «добровільними» фахівцями в межах своїх організацій. Таким чином
в 1995 році член правління Філіп Марінеу, пізніше генеральний директор
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Quaker Oatsa, допоміг Бізнес-школі Макдоно Джорджтаунського університету розробити посадові положення для закладу та план їх реалізації.
Хоча допомога маркетингу може прийти побічно, як у випадку Quaker
Oats та Джорджтаунського університету, напрочуд мало неприбуткових організацій здійснюють зусилля, аби фахівці з маркетингу працювали безпосередньо у складі їхніх правлінь. Дослідження 1190 членів правлінь у 66
агенціях у Рочестері (штат Нью Йорк),27 виявило наступне представництво
вмінь:
Функції

%

Функції

%

Юридична, фінансова
Медична
Служіння людям
Домогосподарки, пенсіонери
Педагоги
Урядовці

27
13
13
11
10
6

Загальне управління
Маркетинг та продажі
Виробництво
Людські ресурси
Зв’язки з громадськістю
Інші

5
4
4
3
3
6

Лише 7% становили фахівці з маркетингу чи PR. Однак, як ми вже вказували у цій книзі, неприбуткові організації можуть отримати велику користь від використання менеджерів з маркетингу, маркетингових
дослідників, рекламістів, рітейлерів та інших фахівців з просування – з
метою планування та впровадження їхніх стратегій.28
Звичайно, важливою функцією членів правління є допомога у справі фандрайзингу. Більшість членів правління, як очікується, не тільки самі будуть
значними донорами, але також слугуватимуть у якості фандрайзерів, звертаючись до рівних собі та членів їхнього власного бізнесу. Таким чином,
члени правління багаторазово слугують маркетологами самі собі. Усе ж часто
трапляється, що деякі з них не мають жодної маркетингової підготовки.
Більше того, оскільки члени правління часто дуже впливові у власних організаціях чи спільнотах, вони часто неохоче приймають поради щодо того, як
вони мають підходити до виконання завдань із фандрайзингу. Підхід до «навчання» таких впливових фандрайзерів, які мають певну думку стосовно
того, як краще працювати – це залучати їх до процесу планування фандрайзингу, а не просто після закінчення планування просити їх поклопотатися.
Така участь дуже часто надає їм розуміння стосовно того, що потрібно, аби
зробити кампанію повністю зорієнтованою на клієнта. Така практика зазвичай спричиняє зміну їхніх власних поглядів щодо підходу до потенційних
донорів.
Зрештою, ради директорів забезпечують таку важливу функцію, як
зв’язок із зовнішнім середовищем. Члени правління, які є банкірами, політиками, громадськими активістами та педагогами, можуть добре прислуa

Quaker Oats (дослівно: Овес Квакера) – американська компанія, конгломерат у сфері харчової промисловості. Заснована у 1877 році. Штаб-квартира у Чикаго (штат Іллінойс). З 2001 – власність корпорації
Pepsico.

536

Частина ІV
Розділ 16

Розвиток ресурсів
Залучення людського ресурсу: співробітників, волонтерів та членів правління

житися маркетологам, допомагаючи їм підтримувати зв’язок та, в разі необхідності, впливати на ключові компоненти маркетингового зовнішнього
середовища неприбуткових організацій. Політики добре відчувають зміни у
соціальних відносинах та уподобаннях. Громадські активісти можуть сказати, що саме найбільше заряджає людей енергією. Банкіри можуть бути
джерелом демографічних та економічних тенденцій. Педагоги часто можуть
осмислити загальні теми, які здатні допомогти організації та її маркетологам.
Рекрутування членів правління
Для багатьох організацій забезпечення їх членами правління взагалі не
становить проблеми. Відносно просто схиляти певну особу бути у складі
правління церкви, громадської телестанції, YMCA або ж місцевого музею
мистецтва, оскільки запрошення увійти до складу до правління вважається
престижним. Але контрольними можуть виявитися сподівання: дехто може
запідозрити, що слідом за запрошенням до правління надійде прохання надати велику пожертву, яке майбутній член не готовий задовільнити.
Проте неприбуткові організації воліють мати ефективних членів правління і при цьому не витрачати час на залучення та утримання членів правління. Це одна з причин, чому наприкінці 1990-х років та на початку ХХІ
століття підвищилась увага до інституційного брендингу (розглядається у
Розділі 7). Неприбуткові організації визнали, що вони мають справу з реальною прямою конкуренцією за компетентних членів правлінь. Було виявлено,
що визначення та підтримка бренду організації є потужним стратегічним та
конкурентним інструментом. Потрясіння усталених брендів (наприклад,
United Way наприкінці 1980-х та років та Boy Scouts наприкінці 1990-х) засвідчили необхідність ретельної розбудови та управління сильними брендами.
Деяких членів правління легко зацікавити, оскільки вони взяли зобов’язання щодо «справи» неприбуткової організації. Вони допомогали їй
стартувати. Або ж вони можуть спокуситися на харизматичного засновника.
Вони встрибують у правління, оскільки є прихильниками організації.
Проте для великої кількості неприбуткових організацій одержати членів
правління (і членів правління з відповідними якостями) є важким завданням, особливо, якщо вони прагнуть членів з метою обслуговування більшості
із п’яти функцій, викладених раніше. Саме тут маркетингові засади, проголошені у цій книзі, можуть стати корисними. Ймовірно, найбільш важливою
із цих засад є та, що найкраща кампанія з рекрутингу починається з розуміння потреб та бажань цільових аудиторій. Тільки що саме мотивує
людей бажати приєднатися до ради директорів?
Кендес Відмер запропонувала стимулюючо-бар’єрну модель залучення
членів правління,29 яка є аналогічною до моделі обміну вигоди/вартості у
Розділі 4. Вона запропонувала чотири види стимулів для участі у правліннях
неприбуткових організацій:
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Матеріальні стимули: матеріальна винагорода товарами, послугами
або грошима, для себе чи для своєї групи.
Соціальні стимули: нематеріальна винагорода, що випливає із
пов’язання з іншими, включаючи дружбу, статус та шану.
Розвиваючі стимули: нематеріальні винагороди, які є результатом засвоєння нових навичок або взяття на себе громадських обов’язків.
Ідейні стимули: нематеріальні винагороди, які приходить завдяки досягненню чогось більшого, аніж інші.

У дослідженні нею 98 членів правлінь у 10 агенціях служіння людям з
Центру штату Нью-Йоркa, Відмер знайшла вагоме підтвердження цієї моделі, а також цілу низку наслідків рекрутингових стратегій. Перш за все,
відповідно до моделі BCOS, вона виявила, що стрімке приєднання до складу
правління неприбуткової організації має місце у випадку, коли приятель
просить людину приєднатися. 43% респондентів вперше заговорили стосовно волонтерства з чинним членом правління. Наступні 17% були запрошені штатними співробітниками або ж генеральними директорами
неприбуткових організацій. Зрозуміло, що більшість членів правлінь залучали люди, а не причини.
Серед причин приєднання цих 98 членів правлінь були:
u Бажання допомогти спільноті. Майже половина вказали альтруїстичні
причини (включаючи соціальні та ідейні стимули).
u Віра у місію агенції (ідеологічні стимули).
u Бажання чогось досягнути (розвиваючі стимули).
u Наявність зобов’язання перед своїм роботодавцем. Багато хто мусили залучатися відповідно до своїх посадових обов’язків (матеріальні стимули).
u Бажання власного розвитку. Багато хто бажали навчатися, зростати та
використовувати навички (розвиваючі стимули).
u Бажання віддячити агенціям. Шість членів правлінь піднялися на борт,
оскільки члени родини отримали користь від агенції.
Якщо безпосередньо запитати про вигоди, 15% згадують вигоди роботодавців, 6% згадують щонайменше одну соціальну вигоду, 50% згадують навчання та 10% – ідейні міркування.
Ці дані пропонують низку прикладів щодо стимулів, які можуть бути використані з метою залучення нових членів правління. Маркетологи у конкретних неприбуткових організаціях можуть докласти свої власні зусилля –
просити їхніх власних чинних членів правління розкрити вигоди, які вони
отримують від участі. Такі вигоди можуть потім використовуватися як платформа клопотань у новій кампанії. Справжніми цілями такої компанії є не
чинні, а майбутні члени. Це робить очевидним, що маркетологи повинні
також розуміти, яким чином не-члени сприймають витрати та бар’єри
a Центр штату Нью-Йорк (Central New York State) – термін, який окреслюють 8 округів (графств) штату,
включно з містом Сіракузи. Чисельність населення району – близько 1177 тис. осіб (станом на 2010 рік).
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вступу до правління. Один із способів досягти цього – аби кожен дійсний
член правління визначив одну чи дві особи, подібних до них самих, які могли
б стати членами правління (приклад «сніжної грудки», як описано у Розділі
5). Цим майбутнім членам можна запропонувати повідомити про позитивні
та негативні наслідки, які можуть бути пов’язані, на їх думку, з приєднанням до правління. Такі результати, поєднані з реальним досвідом чинних
членів, потім можуть використовуватися як база для стратегії повідомлень
з метою залучення нових членів. Відомості щодо майбутніх нових членів та
їх сприйняття також можуть бути використані для розвитку зрозумілої стратегії сегментації. Наступним кроком є використання чинних членів правління, штатного персоналу та генеральних директорів з метою доставки
повідомлення стосовно вигод тим особам, які обрані з числа цільової аудиторії. Як ми зазначили раніше, люди приєднуються до людей, а не до причин.
Висновки
Ключовий ресурс, який неприбуткові організації потребують культивувати – це люди. Вони включають штатний персонал, волонтерів та членів
правління. Штатні учасники повинні бути впевнені, що у сучасному світі їм
не потрібно «брати обітницю бідності» з метою працювати у неприбутковій
організації. З іншого боку, рекрутований з комерційного сектору персонал
потребуватиме допомоги задля адаптації до неповторного управлінського середовища неприбуткового світу.
Неприбуткові організації унікальні у потребі волонтерів для допомоги у досягненні їхніх головних цілей. Рекрутування волонтерів включає в себе
знання цільових аудиторій. Неприбутковим організаціям також слід знати –
яким чином утримувати волонтерів. Досвід колишніх волонтерів, як також
задоволення та невдоволення чинних волонтерів можуть бути корисними у
цьому відношенні. Проблеми можуть бути пов’язані з очікуваннями волонтерів, тренуванням, контролем та зворотнім зв’язком.
Управління волонтерами також може стати проблемою, якщо організація
не надає достатньо (або ж взагалі) ресурсів для виконання завдань і насправді
не є фаховою у своїх підходах. Багато волонтерів важко та ефективно працюють за незначного стимулу та керівництва. Деякі навряд чи працюватимуть за жодних обставин. Однак, більшість найкраще реагує на ставлення
до них як до фахівців. Це означає співставлення відповідальності та вмінь;
встановлення зрозумілих і досяжних цілей; а потім – утримання волонтерів
з метою їх досягнення.
Ради директорів виконують низку функцій, що можуть вплив на маркетологів. Вони здійснюють нагляд, приймають рішення у деяких організаціях, забезпечують конкретні знання, залучають кошти та слугують
зв’язком із зовнішнім середовищем. Маркетингові навички можна застосувати у залученні членів правлінь. Дослідження, спрямовані на визначення
стимулів та бар’єрів їхньої участі, можуть бути використані для розробки
ефективних стратегій рекрутингу.
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Запитання
1. Приятель генерального директора неприбуткової організації бажає
приєднатися до правління. Ви підозрюєте, що вона просто прагне престижної позиції. Вона помірний донор і має лише обмежені навички, якіможе привнести у правління. Ви бажаєте мати нечисельне та ефективне правління.
Як ви відповіли б?
2. Вас турбує плинність волонтерів на «будівельних проектах» організації Habitat for Humanity у вашому місті. Ви плануєте опитати вибірку
людей, які не повернулися. Що і чому ви у них запитаєте?
3. Ви – віце-президент з маркетингу в Американській кардіологічній
асоціації. Вам платять $75 тис. за вашу бізнес-кваліфікацію. Ви щойно дізналися, що ваші колеги зі старої компанії (які працюють так само, як і ви)
заробляють $125 тис. Як би ви відреагували і чому ?
4.
Опишіть, яким чином ви створите пропозицію цінності для мера
вашого міста, щоб він увійшов до складу правління благодійної організації,
діяльність якої присвячена допомозі безхатченкам.
5.
Яким чином ви використаєте Інтернет з метою рекрутингу волонтерів у благодійну організацію за вашим вибором?
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17
РОБОТА З ПРИВАТНИМ
СЕКТОРОМ

БРЕНДИНГ ВАШОЇ ПАНДИ!
Розглянемо наступні маркетингові презентації великих корпорацій,
таких як Mattela, Outback Steakhouseb чи Dodgec – підрозділ корпорації
Daimler LLCd.
«За бажанням ви можете мати рекламний простір протягом 12 місяців на рік, який, зазвичай, відкритий усі дні на тиждень, і в національному масштабі його щороку відвідує 143 мільйони осіб. Ці
візити переважно є родинною справою (батьки чи бабусі з дідусями, а також діти), й тривають декілька годин. Люди знаходяться
у піднесеному настрої. Вони перебувають там з метою дивитися на
речі й отримати нові факти та перспективи. Звичайно вони роблять
багато фото та відео зйомок, тож ваш бренд може бути розміщений
на тлі у багатьох із них. І, найголовніше, там будуть можливості
для окремих врізок, й усе це може коштувати вам лише шестизначну суму!»

a

Mattel (Mattel Inc., Маттел) – американська компанія, виробник різноманітних іграшок під чисельними
брендами, зокрема ляльки Барбі. Компанія заснована у 1945 році, штаб-квартира у Ель Сегундо (штат Каліфорнія). Виторг станом на 2008 рік – $5,92 млрд., чисельність персоналу – 26 тис. осіб.
b Outback Steakhouse (дослівно: Глухомань Біфштексова, або ж просто Глухомань) – міжнародна мережа
ресторанів, що належать американській компанії OSI Restourant Partners, LLC. Штаб-квартира у Тампі
(штат Флорида). Бренд засновано у 1988 році. Спеціалізація – м’ясні страви. Станом на 2012 рік мережа
налічувала 669 ресторанів у США, 111 ресторанів за кордоном, 153 франчайзингові заклади та спільні підприємства у 34 країнах світу.
c Dodge (Додж; дослівно: Викрутас) – марка автомобілів, мікроавтобусів та позашляховиків, що випускаються компанією Chrysler Group LLC (у союзі з Fiat). Початково окрема компанія Dodge Brothers, заснована у 1900 році, з 1928 році – у структурі Chrysler Corporation. У 1998-2007 роках – тимчасово у складі
DaimlerChrysler.
d Daimler (Daimler AG, Даймлер) – німецький автомобільний концерн. Станом на 2006 рік – найбільша
компанія Німеччини. Компанія заснована у 1883 році, штаб-квартира знаходиться у Штутгарті (земля
Баден-Вюртемберг). Виторг у 2011 році – 97,8 млрд. євро, чисельність персоналу – 261,7 тис. осіб. Частка
у DaimlerChrysler AG у 2007 році була продана за $7,4 млрд.
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Звичайно, цим простором є національні публічні зоопарки. Для компаній, у яких діти становлять більшу частину ринку, зоопарки є природним об’єктом уваги. Підрозділ Fisher-Pricea компанії Mattel забезпечив
зону пікніків палатками для прийому їжі та столиками у Зоопарку СанФранцискоb, усе з логотипом бренду. Там же компанія Outback Steakhouse спонсорувала виставку їжі для птахів, а також змогла розмістити
скрізь 200 банерів. Dodge спонсорував несамовиту поїздку сафарі на
Dodge Durangoc для відвідувачів Зоопарку Філадельфіїd. Celestial Seasoningse видала у Зоопарку Далласаf 40 000 зразків холодного чаю у пакетиках. І так далі. Зоопарк у Луїсвіллі на своєму сайті (www.louisvillezoo.org
/support/sponsor/) налічує 35 колишніх та поточних спонсорів, включаючи Loewsg, Krafth, Соса-Сola, Krispy Kremei, Whole Foodsj, Ford,
Barnes & Noblek, Toyota та Papa John’s pizzal. Оклендський зоопаркm навіть дозволяє Вам прикріпити ваш бренд до конкретної тварини.
a

Fisher-Price (Фішер-Прайс) – американська компанія, лідер на ринку іграшок для дітей дошкільного
віку. Штаб-квартира у Східній Аврорі (штат Нью-Йорк). Заснована у 1930 році, назва – за прізвищами засновників. З 1993 року – власність корпорації Mattel.
b San Francisco Zoo – зоопарк у місті Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Заснований у 1929 році, займає
площу 40 га. Налічує близько 1 тис. тварин понад 250 видів, а також експозиції комах.
c Dodge Durango (Додж Дуранго) – марка позашляховика від підрозділу Dodge компанії Chrysler. Випускається з 1998 року, по 2011 рік включно продано близько 1,13 млн. автомобілів трьох поколінь цієї марки.
d Зоопарк Філадельфії (Philadelphia Zoo) – перший зоопарк на території США. Розташований у Філадельфії (штат Пенсільванія). Заснований у 1859 році, відкрився для відвідувачів у 1874 році. Займає площу 17
га та є домівкою для понад 1300 тварин, у тому числі рідкісних.
e Celestial Seasonings (дослівно: Небесні Приправи) – американська чайна компанія. Основна спеціалізація
– трав’яний чай. Заснована у 1969 році. Штаб-квартира у Боулдері (штат Колорадо). Щорічний виторг –
понад $100 млн.
f Зоопарк Далласа (Dallas Zoo) – зоопарк у Далласі (штат Техас). Заснований у 1888 році. Займає площу 43
га. Налічує (2012 рік) понад 2000 тварин 406 видів.
g Loews (Loews Corporation, Левс) – холдингова компанія, керується представниками родини Тіш (Tisch).
У сучасному вигляді започаткована у 1960 році братами Робертом і Лоренсом Тіш. Напрямки діяльності:
убезпечення; готелі; буріння нафтових свердловин; видобуток природного газу; трубопровідний транспорт.
Виторг станом на 2011 рік – $16,02 млрд.
h Kraft (Kraft Foods Inc., Крафт) – американська компанія, за виторгом другий у світі виробник упакованих
продуктів харчування (після Nestle). Компанію заснував у 1903 році Джеймс Крафт (президент компанії у
1909-1953 рр.). Штаб-квартира у Нортфілді (штат Іллінойс). Станом на 2010 рік виторг склав $49,5 млрд.,
чисельність персоналу – 127 тис. осіб. В Україні компанія займає провідні позиції на ринках шоколаду
(марки «Корона», «Milka», «Toblerone», «Шоколадна фабрика Україна»), кави («Carte Noire», «Jacobs» и
«Maxwell House»), солених снеків (чіпси «Люкс»). Володіє шоколадною фабрикою у місті Тростянець Сумської області, фабриками з виробництва чіпсів та розфасовки кави у селі Старі Петрівці Вишгородського
району Київської області.
i Krispy Kreme (Krispy Kreme Doughnuts, Inc., дослівно: Пончики Krispy Kreme) – компанія, що володіє
міжнародною мережею крамниць з продажу пончиків. Також продає ковбасу, безалкогольні та гарячі напої.
Компанія заснована у 1937 році, штаб-квартира розташована в Уїнстон-Салем (штат Північна Кароліна).
Станом на 2011 рік виторг склав $362 млн., чисельність персоналу – 3,7 тис. осіб.
j Whole Foods (Whole Foods market, дослівно: Увесь ринок продуктів харчування) – компанія, що володіє
мережею супермаркетів, які продають «натуральні та органічні продукти харчування». Компанію заснувала
молода пара на позичені гроші ($40 тис.) у 1980 році; штаб-квартира у Остіні (Техас). Станом на 2011 рік
виторг склав $9,01 млрд., чисельність персоналу – 58,3 тис. осіб.
k Barnes & Noble (Барнс і Нобел) – американська компанія, лідер на ринку продажу книжок у США, один
із світових лідерів продажу електронних книжок та послуг за допомогою Інтернету. Компанія заснована у
1873 році як книгодрукарська; штаб квартира початково в Уїтоні (штат Іллінойс), з 1917 року – у НьюЙорку. У 1971 році компанію придбав Леонардо Ріджіо. Станом на 2009 рік виторг складав $5,2 млрд., чисельність персоналу – 40 тис. осіб.
l Papa John’s pizza (дослівно: піцца Татуся Джона) – американська компанія та марка мережі ресторанів піцци,
якими вона володіє. За виторгом третя на цьому ринку у США (після Pizza Hut та Pizza Domino). Заснована у
1984 році, штаб-квартира у Луїсвіллі (штат Кентуккі). Володіє понад 4000 ресторанів піцци (понад 2600 у США,
решта – у 32 країнах світу). Станом на 2010 рік виторг –$1,13 млрд., чисельність персоналу – 16 тис. осіб.
m Оклендський зоопарк (Oakland Zoo) – зоопарк в Окленді (Нова Зеландія). Заснований у 1922 році, є домівкою для понад 730 тварин близько 120 видів. Має медичний центр, займається дослідженнями та просвітою.
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Хоча деякі зоопарки стурбовані спонсорством, яке розглядається
ними як «корпоративний розпродаж», директор з бренд-маркетингу компанії Fisher-Price вбачає у цьому безпрограшну ситуацію. «Мета – допомогти їм. Ми прагнемо робити речі, які мають сенс для нашого бренду,
які викликають «оце так!» у їхніх [зоопарку] гостей. Допомога бренду
розвиває чи розширює досвід [споживачів] у зоопарку».
Джерело: Andrew Hampp, “Animal Attraction: Marketing at the Zoo,”
Advertising Age, October 30, 2006, p. 16. Друкується з дозволу Advertising Age.

Однією з найбільш важливих особливостей сфери неприбуткових організацій з початком XXI сторіччя є зростаюча важливість ресурсів, одержаних
від корпоративного сектору. Неприбуткові організації виявилися більш обмеженими щодо фінансової підтримки з традиційних джерел, таких як приватні пожертви та державні субсидії. Також вони у більшій мірі зацікавлені
в розвитку кращих управлінських підходів. Їм кидають виклики у статтях,
що друкуються на таких майданчиках, як Harvard Business Review та Stanford Social Innovation Review, які описують «можливості неприбуткового
сектору на $100 мільярдів»1 та «Чому нам потрібен більш ефективний ринок
соціального капіталу».2 Ці статті явно чи неявно піднімають серйозні питання стосовно спроможності соціального сектору. Коли менеджери приватного сектору переходять у світ неприбуткових організацій, вони часто
висловлюють розчарування тим, що вони там знаходять.
Зі свого боку, корпорації усвідомлюють, що для них існує багато безпосередніх переваг завдяки курсу на співпрацю з неприбутковими організаціями. Як зазначено у Розділі 15, значна кількість корпорацій мають фонди
та здійснюють безпосередні внески у неприбуткові організації та на їх операції. Вони здійснюють грошові внески, позичають своїх посадових осіб та
свої об’єкти, а також допомагають будувати коаліції з метою досягнення місцевих, національних та міжнародних суспільних цілей. Багато генеральних
директорів корпорацій беруть безпосередню участь у операціях неприбуткових організацій, працюють у наглядових радах чи очолюють пошуки коштів.
Фінансовані галузями асоціації, такі як Рекламна радаa, вже давно пропонували неприбутковим організаціям допомогу у вигляді конкретних послуг,
а також кампанії з метою досягнення максимального впливу.
Зростаюча кількість керівників маркетингу з корпорацій та приватного
сектору шукають способи брати більш активну участь у спільних справах,
які мають безпосередню користь для корпорації. Свого часу корпорація

a

Рекламна рада (Advertising Council, Ad Council) – американська неприбуткова організація, яка виступає
координатором соціальних рекламних кампаній, що мають значення у національному масштабі. Керівний
орган складається з 100 членів, які обираються терміном на 3 роки. Заснована у 1941 році, штаб-квартира
у Вашингтоні (округ Колумбія).
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Крайслерa виявила, що вона має труднощі із залученням висококласних споживачів до своїх салонів, щоб ті дивилися на останні моделі. Тому компанія
опрацювала домовленості з Бостонським симфонічним заломb розмістити три
абсолютно нові авто марки Крайслер у фойє концертного залу на концерті
Товариства Генделя і Гайдна.c Увійшовши, глядачі отримували маркетингові брошури, а виходячи – отримували відеокасети. У відповідь на цю можливість, Крайслер робив щедрі пожертви на щорічну кампанію оркестру.3
Партнерство з метою збільшення продаж (зазвичай це називають причинно-пов’язаним маркетингом)4 не обходиться без критики та ризиків
для неприбуткових організацій. Хоча можливість корпоративної допомоги
може бути дуже спокусливою, неприбутковим організаціям потрібно дуже
ретельно помислити, перш ніж вони ризикуватимуть важко напрацьованою
репутацією через співпрацю з невідповідним партнером чи вплутуючись у
недоречну (навіть скандальну) авантюру. Неприбутковим організаціям слід
потурбуватися, що інші постачальники ресурсу (донори, фундації, волонтери, штатний персонал) думають про події між секторами.
Під кутом зору суспільства, партнерство корпоративних та неприбуткових організації часто є підозрілим. Права на найменування стали великим
джерелом доходів для неприбуткових організацій. Громадськість бачила лікарні та клініки, названі у пам’ять про близьких, але тепер виявляє, що дитячі лікарні у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) та Провиденсі (штат
Род-Айленд) названі на честь Mattel та Hasbrod. Розташовані у містах спортивні арени зараз скрізь мають корпоративні імена, як от FedEx Fielde, Target
Centerf та 3Com Parkg. Лоуренс М. Смол, колишній секретар (тобто генеральa

Крайслер (Chrysler Corporation) – американська автомобілебудівна компанія. Виробляє легкові автомобілі (марки
Chrysler, RAM, Dodge та Jeep, раніше також Plymouth, DeSoto, Imperial та Eagle), комплектуючі, а також електронну та аерокосмічну продукцію. Заснована у 1925 році. Станом на 2011 рік головні власники: італійський автомобілебудівний концерн Fiat (52% акцій) та пенсійний фонд профспілки працівників автомобільної
промисловості Америки. Виторг станом на 2010 рік – $55 млрд. Чисельність персоналу – 51,6 тис. осіб.
b Бостонський симфонічний зал (Boston Symphony Hall) – концертний зал у Бостоні (штат Массачусетс). Збудований у 1900 році для Бостонського симфонічного оркестру. З 1999 року – національна історична пам’ятка. За
акустичними даними вважається найкращим концертним залом у США та одним з трьох найкращих у світі.
c Товариство Генделя і Гайдна (Handel and Haydn Society) – американський хор та оркестр. Заснований у 1815 році
групою бостонських купців та музикантів (за стажем діяльності 2-й у США після Marine Band), штаб-квартира у Бостоні (штат Массачусетс), у будинку Бостонського симфонічного залу. Місія – «сприяти любові до хорошої музики».
d Hasbro (Хасбро, скорочення від: Hassenfeld Brothers, Брати Хасcенфельди) – американська компанія, виробник
іграшок та настільних ігор для різних категорій населення. Заснована у 1923 році, штаб-квартира у Потакет (штат
Род-Айленд). Станом на 2009 рік виторг становив $4,07 млрд., чисельність персоналу – 5800 осіб. Значна частина
виробництва розміщена у країнах Східної Азії.
e FedEx Field (Поле ФедЕкс) – футбольний стадіон у графстві Принс-Джонс (штат Меріленд). Відкритий у 1999
році; один з найбільших стадіонів у Національній футбольній лізі. Кількість місць для глядачів сягала 92 000, проте
була зменшена до 79 000 за рахунок підвищення комфортності. База для футбольної команди Washington Redskins
(Червоношкірі Вашингтону). Початкова назва – стадіон імені Джека Кента Кука (роки життя: 1912-1997, підприємець з Канади; володів, зокрема, футбольною командою Washington Redskins). Корпорація Федеральний
Експрес (FedEx) викупила право на назву за щорічні платежі у розмірі близько $7,6 млн. Зміна назви викликає
неоднозначну реакцію з боку футбольних уболівальників.
f Target Center (Таргет-центр) – спортивна арена у Міннеаполісі (штат Міннесота). Місце для проведення спортивних змагань з хокею, баскетболу, демонстрації реслінгу (театралізована боротьба), а також проведення концертів. Місткість – 15-25 тисяч глядачів залежно від виду заходу. Побудована у 1990 році, з 1995 році належить
місту. Головний спонсор – корпорація Target.
g 3Com Park (3Ком парк) – тимчасова назва (у 1995-2002 роках) стадіону Свічник (Candlestick; за назвою скелі,
що колись була на його місці) у Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Відкритий у 1960 році; місце для футбольних
та бейсбольних змагань. Близько 70 000 місць для глядачів. Завдяки особливостям океанських вітрів та помилкам
у проекті відомий як найбільш пронизливий стадіон у США. Компанія 3Com Corporation (виробник електроніки;
у 2010 році поглинута корпорацією Hewlett-Packard) тимчасово викупила право на назву за $900 тис. на рік. Зміна
назви не була сприйнята місцевою громадськістю.
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ний директор) Смітсонівського інституту, вважає своє звільнення з посади
спірним, почасти тому, що він запровадив суворе управління, але також як
наслідок його зусиль залучити нових корпоративних спонсорів, оскільки багато хто з числа штатних співробітників побоювався, що це буде диктувати
плани виставок та діяльності.5
Існує багато форм партнерства приватних та неприбуткових організацій.
Ми починаємо з огляду одного з найкраще відомих видів партнерства між
приватним сектором і неприбутковими організаціями у сфері маркетингових
зусиль: з роботи членів рекламного співтовариства у кампаніях неприбуткових організацій, найбільш видатними з яких є зусилля Рекламної ради.

ПАРТНЕРСТВО РЕКЛАМНОЇ АГЕНЦІЇ
Кожне значне співтовариство має рекламні агенції (іноді також фірми з
маркетингових досліджень), які готові у суспільних інтересах робити внесок
своїми навичками та послугами. Неприбуткові організації усвідомлюють комерційні вигоди, про які агенції мислять, сприяючи їм своїми послугами:
l Вони вірять, що неприбуткова організація отримає підтримку важливих
керівників спільноти поряд з іншими волонтерами та радами, й таким
чином добровільна кампанія створить значні можливості для укладення
бізнесових контактів.
l Добра репутація може бути отримана завдяки жвавій громадській діяльності.
l Керівники та персонал агенції можуть досягати особистих моральних
вигод у роботі над важливими соціальними питаннями, аніж просто від
«продажу мила».
l Можливості для індивідуальної творчості, корпоративної творчості чи їх
обох видів під час кампанії можуть бути значно більшими, аніж коли клієнт платить, «замовляючи музику». У агенції в інноваційній кампанії
може з’явитися шанс справити велике суспільне враження.
l Кампанія надає можливості здобути досвід молодшому персоналові, коли
важливий клієнт знаходиться поза ризиком.
Надані рекламні послуги (як волонтерські) можуть виявитися неоднозначним благом для неприбуткової організації. По-перше, якщо дарована
кампанія є коштовною, агенція може зекономити на створенні цінності.
Якщо агенція призначає молодих людей, виконання може бути не найвищої
якості. Також, якщо агенція фокусується на кампанії занадто вузько, просто
як на шанс здійснити значний творчий вплив, вона може упустити базові
рекламні цілі неприбуткової організації. Якщо менеджери неприбуткової
організації уважні до цих потенційних небезпек, тоді останні, однак, можуть
бути зазвичай уникнуто за допомогою своєчасних заходів. Знову ж таки, як
з волонтерами, це є ставлення до пожертв неприбутковій організації як до
фахових, повністю оплачених відносин, а не як до благодійності, за яку не546
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прибуткова організація має бути вдячною (отже, таким чином, бути не надокучливою).
Рекламна рада
Можливо, найбільш відомим прикладом пожертви рекламою є робота
Рекламної ради. Рада була заснована у 1942 році усього за чотири тижні
після японського бомбардування Пірл-Харбору. Її первісним завданням була
підтримка програм, пов’язаних з війною, як от купівля облігацій військових
позик, посадка Садів Перемоги та домашнє консервування овочів. Спостерігачі вважають, що життя тисяч американських військовослужбовців (чоловіків та жінок) були врятовані завдяки кампанії, яка проголошувала
громадянам: «Непорядна зухвалість топить кораблі».
З роками Рекламна рада закоренилася в житті Америки, створивши
понад 1000 кампаній. Вона розвинула рекламні лозунги, які зараз є широко
відомими:
s «Тільки ти можеш запобігти лісовим пожежам».
s «Розум – дуже важлива річ, аби його втрачати».
s «Допоможи взяти слід злочину».
s «Забруднення: це обурливий сором».
Рекламна рада надала нам такі незабутні персонажі, як Клепальниця
Розіa, Ведмідь Смокі, МакГрафф – Собака-Борець зі злочинністю, Вінс та
Ларрі Краш-тест чайників. Восени 2006 року Рекламна рада відповідала за
48 кампаній у трьох сферах діяльності: громада, освіта, здоров’я та безпека.
Проекти у громадській сфері, що викладені на їх сайті (www.adcouncil.org),
включають наступні важливі теми:
u Усиновлення
u Співтовариство попередження наркоманії
u Енергетична ефективність
u Екологічна діяльність
u Батьківська участь
u Щедра нація
u Глобальне потепління
u Урагану – здатність до розпізнавання
u Наставництво
u Обізнаність про океани
u Хижацьке кредитування
u Підтримка військ
u Участь молодих виборців
u Молодіжне волонтерство
a

Клепальниця Розі (Rosie the Riveter) – культурна іконка у США, що представляє жінок, які працювали у
військовій промисловості у часи Другої світової війни. Це – сильна, впевнена у собі жінка у робочому
одязі та з інструментами, яка є символом патріотизму та жіночості. Дебют відбувся у 1942 році.
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Рада також схвалює кампанії інших організацій:
Фундація Національний день дереваa
Навколишнє середовище для Людства Автомобілі для домуb
Рада зору Америкиc
Енергетична ефективність «Супердержав»d
Обізнаність молоді щодо ВІЛ/СНІДe

Рис. 17-1. Анти-наркотична реклама
Джерело: Рекламна рада. Відтворюється з дозволу.

a
Фундація Національний день дерева (National Arbor Day Foundation) – американська неприбуткова організація. Місія – «надихати людей розводити, доглядати та святкувати дерева». Заснована у 1972 році на
честь сторіччя святкування першого Дня дерева. Штаб-квартира у Небраска-Сіті (штат Небраска). Налічує
понад 1 млн. членів; членський внесок $15.
b Навколишнє середовище для Людства Автомобілі для дому (Habitat for Humanity's Cars for Home) – програма організації Навколишнє середовище для Людства, передбачає пожертвування старих/вживаних автомобілів на користь осіб, які потребують будівництва чи ремонту житла.
c Рада зору Америки (Vision Council of America) – неприбуткова організація виробників та постачальників
оптичної промисловості США. Місія – підвищувати знання людей щодо догляду за зором. Реалізує освітянські програми, проводить форуми та виставки, розробляє технічні стандарти тощо. Самоорганізація
галузі започаткована у 1940 році. Рада зору створена у 1999 році. Станом на 2011 рік – 250 членів.
d Енергетична ефективність «Супердержав» (Energy Efficiency "Super Powers") – програма та ролик соціальної реклами державної корпорації Енергетичні дослідження та розвиток штату Нью-Йорк (NYSERDA).
Здійснюється у взаємодії з науковими установами, бізнесом та громадськими організаціями. Основна теза:
не обов’язково потрібно бути Героєм, аби заощаджувати енергію.
e Обізнаність молоді щодо ВІЛ/СНІД (Youth HIV/AIDS Awareness) - кампанія соціальної реклами, що реалізується державним Національним центром з профілактики ВІЛ/СНІД, вірусного гепатиту, венеричних
захворювань та туберкульозу; діє у системі Центрів з контролю та профілактики захворювань.
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Останні приклади реклами Рекламної ради наводяться у Рисунках з 171 до 17-5.
Рекламна рада діє завдяки пожертвам індустрії та відрахувань спонсорів
від їх бізнесу. Спонсори оплачують матеріальні витрати, проте отримують
творчу та безкоштовну підтримку у ЗМІ. Станом на 2006 рік ринкова вартість пожертв ЗМІ склала близько $1,7 млрд., що дозволяє розмістити Раду
серед найбільших рекламних марнотратників у країні. 2005 року було
видно, як вона агресивно взялася за нові ЗМІ, розвиваючи відносини з 250
онлайн-видавцями, мережами та цифровими медіа-компаніями, отримуючи

Рис. 17-2. Заохочення рекрутингу вчителів
Джерело: Рекламна рада. Відтворюється з дозволу.

549

Частина ІV
Розділ 17

Розвиток ресурсів
Робота з приватним сектором

30 млрд. вражень на таких майданчиках, як домашні сторінки Yahoo!,
MSNBCa та AOL. Приклади аудіо, відео, цифрових та друкованих матеріалів
можна подивитися на сайті Рекламної ради.
Критики звинувачують, що оголошення соціальної реклами (PSAsb, головний інструмент Рекламнї ради) є неефективні, оскільки вони покладаються на добровільно наданий час та простір, й часто відсуваються у

Рис. 17-3. Заохочення відповідального вживання алкоголю та водіння
Джерело: Рекламна рада. Відтворюється з дозволу.
a

MSNBC – американський кабельний телеканал. Назва походить від злиття абревіатур засновників: Microsoft та NBCUniversal. Створений у 1996 році (пізніше Microsoft вийшов з числа власників). Доступний
у США, Канаді, Південній Африці та на Середньому Сході. Аудиторія у США станом на 2010 рік – 78
млн. осіб. Протягом останніх років займає провідні місця у національних рейтингах.
b PSAs – public service announcements, оголошення соціальної реклами.
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віддалені часові інтервали та на непривабливі місця на рекламних щитах та
в журналах. Найбільш критично сприймається таке розташування оголошень на добровільно наданих площах, яке значно знижує ймовірність спрямованості PSAs на конкретні сегменти. З метою вирішення цієї проблеми
Рекламна рада прагне більш уважно роздивитися те, що працює, а що ні.
Серед результатів дослідження кампаній Рекламної ради, про які повідомляє їх сайт за 2006 рік, є наступні: 6

Рис. 17-4. Сприяння енергозбереженню
Джерело: Рекламна рада. Відтворюється з дозволу.
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Звернення щодо наставників BigBrothers/BigSistersa злетіли з 90 тисяч
на рік до 620 тисяч протягом дев’яти місяців, тобто у сім разів збільшилая
кількість запитів до агенцій BigBrothers/BigSisters.
Сайт Ready.gov отримав понад 18 млн. унікальних відвідувачів протягом
перших 10 місяців від запуску кампанії готовності Міністерства національної безпекиb.

Рис. 17-5. Наступ на підлітковий алкоголізм
Джерело: Рекламна рада. Відтворюється з дозволу.
a
BigBrothers/BigSisters (BigBrothers/BigSisters of America, Великі Брати та Великі Сестри Америки, BBBS) –
неприбуткова організація. Місія – сприяння дітям у реалізації свого потенціалу, шляхом дієвої взаємодії з
наставниками. Заснована у 1904 році. Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Має осередки у всіх
штатах та у 12 інших країнах світу. Сукупні надходження за 2010/2011 фінансовий рік склали $35,7 млн
b Міністерство національної безпеки (Department of Homeland Security) – відомство у структурі федерального
уряду США, створене у 2002 році у відповідь на терористичні акти 11 вересня 2011 року. Місія – профілактика
та реагування на надзвичайні ситуації, насамперед на прояви тероризму, на техногенні катастрофи та стихійні
лиха. Станом на 2012 рік чисельність персоналу становить 240 тис. осіб, річний бюджет – $60,4 млрд. Програма «Готовність» та сайт Ready.gov діють з 2002 року і призначені підвищувати чуйність та здатність до адекватних дій громадян США.
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68% американців стверджують, что вони особисто зупиняють від водіння
того, хто перед цим вжив алкоголь. Старий вислів: «Ще один на дорозі»
було замінено наступним: «Друзі не дозволяють друзям кермувати напідпитку».
Використання пасів безпеки підвищилося з 14% до 79% з того часу, як
Рекламна рада у 1985 році розгорнула кампанію, рятуючи близько 85
тисяч життів та економлячи суспільству видатки на $3,2 млрд.
З 1972 року гасло «Розум – дуже важлива річ, аби його втрачати» допомогло кампанії Об’єднаного фонду негритянських коледжівa зібрати
понад $2 млрд.
Шість тисяч дітей знайшли наставника протягом лише перших 18 місяців проведення Рекламною радою кампанії наставництва.
Знищення американських лісів пожежами скоротилося з 22 млн. акрів
до менш ніж 8,4 млн. акрів на рік, відколи Рекламна рада почала кампанію Попередження лісових пожеж.
Сумарна кількість перероблених відходів збільшилася на 24,4% у 19952000 роках, та на 385,4% порівняно з 1980-ми роками – після розгортання кампанії Захисту довкілля.

Оцінка конкретної кампанії стосовно безпеки зберігання вогнепальної
зброї описана в Ілюстрації 17-1.
Частково через занепокоєння з приводу відсутності контролю стосовно
розміщення соціальної реклами (PSAs), невелика, проте зростаюча кількість
неприбуткових організацій та важливих федеральних програм почали запроваджувати платну рекламу та промо-кампанії. Одним з таких прикладів
є національна кампанія протидії зловживанню наркотиками, фінансована
Управлінням національної політики контролю за наркотиками (www.mediacampaigh.org/index.html). Ця кампанія будується на основі багаторічної
праці Партнерства задля вільної від наркотиків Америкиb (www.drugfreeamerica.org). Іншим важливим прикладом є національна анти тютюнова кампанія Американського фонду спадщини, головного бенефіціарія сотень
мільйонів доларів внаслідок судового врегулювання позовів до тютюнової
промисловості США (www.americanlegacy.org).

a
Об’єднаний фонд негритянських коледжів (United Negro College Fund, UNCF) – американська благодійна організація, стипендіальний фонд для студентів афроамериканського походження, первісно для 39
приватних коледжів та університетів, де історично переважно навчаються афроамериканці. Заснований у
1944 році; штаб-квартира у Віллоу-Оакс (округ Ферфакс, штат Вірджинія). У 2005 році фонд надав підтримку 65 тисячам студентів, які навчалися у понад 900 коледжах та університетах, у вигляді стипендій та
грантів на загальну суму $113 млн.
b Партнерства задля вільної від наркотиків Америки (Partnership for a Drug Free America, з 2010 року – The
Partnership at Drugfree.org) – американська неприбуткова організація. Місія – протидія підлітковій наркоманії. Заснована у 1985 році. Штаб-квартира – у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк).
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ІНШІ МАРКЕТИНГОВІ АЛЬЯНСИ З ПРИВАТНИМ СЕКТОРОМ 7
Різке зростання у сфері маркетингових альянсів з бізнесом8 можна віднести до 1982 року, коли Джері Велшa, у подальшому керівник з маркетингу
у компанії Американський Експрес (AmEx), погодився робити пожертви у
розмірі 5 центів на мистецтво у Сан-Франциско кожен раз, коли хтось використовував кредитну картку AmEx, а також $2 кожен раз, коли компанія
отримувала нових користувачів. За три місяці кампанія принесла $108
тисяч. Вказаний підхід привернув увагу нації, коли AmEx випробував його
в масштабі країни. У 1983 році AmEx погодився відраховувати 1 цент з кожної проплати кредитною карткою та $1 з кожної нової кредитної картки, виданої протягом останнього кварталу 1983 року, з метою підтримки
Ілюстрація 17-1.
Безпечне зберігання пістолету: тематичне дослідження
Починаючи з 1999 року, Рекламна
рада у кооперації з Міністерством юстиції СШАb та Національною радою з попередження злочинностіc почали
створювати кампанію суспільного служіння з метою «підвищення обізнаності щодо безпечного зберігання
вогнепальної зброї». Хоча національні
статистичні дані щодо насильницької
злочинності знижувалися з початку
1990-х років, рівень випадкових смертей і травм (особливо за участю дітей)
залишався неприйнятно високим. Цілями вказаної кампанії було «підви-

щення обізнаності щодо небезпеки залишати вдома без догляду наладовану
зброю» та «заохочення американців
безпечно зберігати їхню вогнепальну
зброю».
Рекламна агенція Foote, Cone, &
Belding (FCB)d опрацювала на громадських засадах стратегію та креативний
дизайн кампанії. Ці питання поставили
декілька проблем перед FCB та Рекламною Радою. По-перше, вони фокусувалися на вузькому цільовому ринку
(батьки, що володіють пістолетами та
мають малих дітей). По-друге, цей

a
Джері Велш (Jerry C. Welsh) – американський маркетолог. Професійну діяльність починав як викладач
російської мови та літератури. Починаючи з 1975 року, зробив кар’єру маркетолога у компанії American
Express, пізніше працював віце-президентом з маркетингу у компанії EF Hutton Group, Inc, та заснував
власну консалтингову компанію Welsh Marketing Associates. Спеціалізується на питаннях взаємодії бізнесу
та неприбуткових організацій. Творець концепції причинно-пов’язаного маркетингу, автор поняття «засідка маркетингу» та багатьох відомих маркетингових проектів.
b Міністерство юстиції США (U.S. Department of Justice) – федеральне міністерство США. Місія – забезпечення виконання законів та здійснення правосуддя. Очолюється Генеральним прокурором, який призначається Президентом, затверджується Сенатом та є членом Уряду США. Створене на підставі
федерального закону 1870 року. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Станом на 2010 рік річний
бюджет становив $27,7 млрд., чисельність персоналу – близько 112 тис. осіб.
c Національна рада з попередження злочинності (National Crime Prevention Council) – неприбуткова
освітня організація. Місія – сприяння усуненню причин для злочинності, наркоманії та насильства. Організація заснована у 1982 році. Штаб-квартира знаходиться у Арлінгтоні (штат Вірджинія). Відома перш
за все завдяки образу МакГраффа – Собаки-Борця зі злочинністю (про яку знають 75% дітей США).
d Foote, Cone, & Belding (FCB, Футе, Кеут та Белдінг) – американська компанія, крупна рекламна агенція.
Діяльність започаткована у 1873 у Чикаго (початкова назва – Lord and Thomas). З 1912 року агенція належала Альберту Ласкеру (роки життя: 1880-1952) – «батькові» сучасної реклами. У 2006 FCB злилася з агенцією Draft, створивши нову компанію – Draftfcb; остання є однією з трьох найбільших глобальних
мережевих рекламних агенцій. Штаб-картири у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк) та Чикаго (штат Іллінойс),
сфера діяльності безпосередньо охоплює 96 країн. Спеціалізація: маркетингові комунікації. Чисельність
персоналу станом на 2008 рік – 9 тис. осіб.
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ринок, ймовірно, вже знає про небезпеку неправильного зберігання. Потретє, багато хто з цих батьків
займають оборонну позицію, коли їх
право на володіння пістолетом ставиться під сумнів.
З метою досягти своєї мети та подолати перешкоди, команда зайнялася
великими дослідженнями, залучаючи
різні сфери, включно з організаціями
охорони здоров’я, поліцією, виробниками пістолетів та академічними закладами. Вони також провели якісне
дослідження на дому з власниками пістолетів. Основним висновком цього дослідження був «парадокс захищеності»: люди володіють зброєю з метою
захисту, проте це знаряддя є небезпечним для тих, кого вони намагаються захищати.
Кампанія складалася з дитячого малювання з дітьми та озвученим описом
випадкового застосування пістолету.
Для перевірки творчої роботи вони виконали якісний тест з батьками-власниками
зброї,
що
підтвердило
ефективність. Крім того, компанія з
маркетингових досліджень провела
кількісне тестування, результати якого
показали рівень вище середнього щодо
запам’ятовування, розуміння, вподобання та мотивації.
Кампанія розпочалася з червня 2000
року, а у загальнонаціональному масштабі стартувала у вересні. Матеріали
кампанії поширювались серед понад 25
тисяч телевійних, радіо та друкованих
каналів. Рекламна рада оцінювала
ефективність вимірюванням пожертвуваної медійної підтримки результатами
дослідження, зв’язками з громадськістю та досягнутими результаттами.
Пожертвувана медійна підтримка.
Протягом дворічного періоду (червень
2000 – червень 2002) кампанія отримала майжу $62 млн. у вигляді пожертвуваної медійної підтримки, що

становить близько середнього значення
для кампаній Рекламної ради.
Результати дослідження. Перед запуском на національному рівні дані дослідження батьків-власників пістолетів
станом на червень 2000 року було взято
за еталон (Pre-хвиля). Наступні хвилі
досліджень були проведені у червні
2001 року (Post-хвиля І) та червні 2002
(Post-хвиля ІІ). Результати досліджень
засвідчили скромні зрушення щодо
обізнаності, відношення та поведінки.
Обізнаність: згадування оголошень
зросло з 26% у Post-хвилі І до 31% у
Post-хвилі ІІ. Відношення: Велика
кількість респондентів використовувала слово «замок» у їх визначенні безпечного зберігання. Однак, у Pre-хвилі
лише 34% досліджених респондентів
включали «зберігання у скрині чи стелажі для зброї» у їхнє визначення «зачиненого» безпечного зберігання. У
Post-хвилі ІІ їх кількість підвищилася
до 58%. Поведінка: Попереднє дослідження показувало, що більшість батьків- власників зброї повідомляють: їх
зброя зберігається у місці, яке є важко
доступним для дітей. За даними Preхвилі це засвідчили 86% респондентів,
а за результатами Post-хвилі ІІ показник підвищився до 91%. У Post-хвилі ІІ
кількість батьків, які повідомили про
переміщення зброї або ж про замикання
її вперше, підвищилася з 6 до 12%.
Зв’язки з громадськістю. Кампанія також отримала висвітлення у новинах з кошторисною вартістю у
розмірі $957 тис.; таким чином, базуючись на поширенні та враженнях діячів
друкованих і телевізійних ЗМІ, кампанія завдяки місцевим новинам досягла,
згідно з оцінками, 6 млн. осіб.
Досягнуті результати. Зрештою,
кампанія мала сайт (www.unloadandlock.com), який, хоча й не перебував у центрі уваги кампанії, прийняв понад 150
тисяч відвідувань протягом двох років.

Джерело: Це резюме підготувала Мішель Грін з Джоржтаунського університету за матеріалами з: www.adcouncil.org/default.aspx?id=315# Safe%20Gun%20Storage%20Campaign.
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реконструкції острова Елліс та Статуї Свободи. Програма мала великий
успіх. AmEx оголосила про збільшення продаж на 28% щодо рівня за той же
період попереднього року, а пожертви на проект реконструкції склали сумарно $1,7 млн. 9
Маркетингові альянси, які розвивалися з того часу, приймають багато
форм.10 Вони можуть бути договірні або реляційні (тобто мають чи не мають
фіксовану дату закінчення дії). Зазвичай вони є частиною (хоча й відрізняються) ширшої категорії «корпоративна соціальна відповідальність». Остання охоплює усі види відповідальності корпорації перед суспільством,
включаючи відношення до працівників та зовнішнього середовища, її бухгалтерський облік та практики розкриття інформації, а також її корпоративну етику. Остання відповідальність зазвичай описується як мінімізація
потенційного негативного впливу корпорації на суспільство, натомість маркетингові альянси, які ми тут обговорюємо, призначені мати позитивний
вплив (як мета традиційної корпоративної пожертви).
Якщо вважати першу причинно-пов’язану маркетингову справу American Express у 1982 році відправною точкою нещодавнього інтенсивного інтересу до соціального маркетингового партнерства, видається справедливим
зробити висновок, що більшість представлених альянсів на даний момент
були договірними альянсами. Домінування договірної форми може бути змінене, коли комерційні організації побачать стратегічний потенціал інших
видів соціальних альянсів і тому розвиватимуть довготривалі, більш відкриті партнерські відносини. Перший приклад довготривалого альянсу – це
нещодавно підписаний договір між Coca-Cola та Boys & Girls Clubs of America
(BGCA), завдяки якому Coca-Cola інвестує $60 млн. та істотний час штатного
персоналу протягом понад 10-ти десяти років з метою допомогти організації
BGCA збільшити кількість молодих людей, які беруть участь в її програмах
(www.bgca.org). Таке партнерство відповідає нашим критеріям, оскільки:
1. Coca-Cola змогла значно збільшить своє представлення на головному
цільовому ринку (молоді люди), покращити моральний дух штатного
персоналу завдяки громадській діяльності на місцях, а також покращити свій корпоративний імідж.
2. BGCA отримає значні капіталовкладення, підтримку волонтерів, а
також нові рекламні можливості.
3. BGCA не оплачує Coca-Cola послуги, які вона надає BGCA.
4. В результаті передбачається значне збільшення чисельності молодих
людей з груп ризику, залучених до позитивних позакласних заходів.
Альянси між корпораціями та неприбутковими організаціями іноді відрізняються від традиційної корпоративної філантропії. Коли Digital Equipment Corporationa, IBM та Sonyb погодились зробити внесок устаткуванням
a

Digital Equipment Corporation (дослівно: Корпорація цифрового обладнання) – американська комп’ютерна компанія,
діяла у 1957-1998 роках. Штаб-квартира знаходилася у місті Мейнард (штат Массачусетс). Поглинута корпорацією Compaq.
Sony (Sony Corporation, Соні) – транснаціональна корпорація зі штаб-квартирами у Японії (Токіо) та США. Заснована у Японії у 1946 році. Виробляє високотехнологічну продукцію, зокрема побутову електронну техніку. Є
однією з найбільших у світі медійних компаній (зокрема, володіє кіностудією Columbia Pictures). Станом на 2012
рік: виторг – $79,2 млрд., чисельність персоналу – 162,7 тис. осіб.
b
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до National Center for Missing and Exploited Childrena з метою допомоги у
створенні та поширенні плакатів із зображеннями зниклих дітей, це вважалося корпоративною філантропією, оскільки звіти свідчили, що жодна з
компаній не використовувала свою підтримку з рекламною метою. Те ж
саме, якщо є правдою, стосується підтримки ARCOb освітньої програми під
назвою ALIVE (Alternatives to Living in a Violent Environment – Альтернативи життя у середовищі насильства). Хоча дехто може сперечатися, проте
ARCO стверджує, що програма не призначена справити враження на кінцевих споживачів.11 Багато авторів вважають, що більш важливим критерієм
є фінансування, яке надходить із маркетингового бюджету фірми чи від її
постійних благодійних пожертв (це відрізняє благодійні пожертви від інших
маркетингових альянсів).12
Договірні та стратегічні альянси виявилися дуже успішними. Для прикладу розглянемо чинну программу Avon Breast Cancer Awareness Crusadec,
яка була започаткована у 1993 році та здійснюється Avon Foundation. Протягом 2005 року Avon зформувала та надала пожертви вартістю $400 млн. у
50 країнах з метою організації медичних досліджень, доступу до послуг,
скринінгу, освіти та служби підтримки. Avon, спільно з іншими партнерами,
проводять прогулянки та пробіжки, й продають спеціальні товари (наприклад, значки з емблемою у вигляді рожевої стрічки, що символізує рак молочної залози) за допомогою 600 тисяч агентів Avon у всьому світові.
Тридцять дев’ять країн беруть участь в організованій Avon щорічній Прогулянці довкола світу з метою протидії раку молочної залози. Ці зусилля дозволили поширити мільйони листівок з діагностикою раку молочної
залози.13
Гурвіль та Ранган14 вважають, що алянси корпорацій та неприбуткових
організацій відрізняються з погляду опрацювання ними вигод першого та
другого порядку. Вигодами першого порядку для корпоративного партнера
можуть бути продажі та інші форми прямого доходу, натомість для неприбуткової організації – пряма фінансова винагорода або ж внески товарами,
послугами і волонтерами. Пов’язані продажі причинно-маркетингових опе-

a

National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC, Національний центр у справах зниклих та
експлуатованих дітей) – неприбуткова організація, створена у 1984 році рішенням Конгресу США.
NCMEC виступає в якості інформаційного та координаційного ресурсу для батьків, дітей, правоохоронних органів, шкіл і громад, щоб допомогти у пошуку зниклих дітей і підвищити поінформованість громадськості щодо шляхів запобігання викраденню дітей, сексуальному насильству над дітьми і дитячій
порнографії. Фінансується насамперед з бюджету міністерства юстиції США.
b ARCO (Atlantic Richfield Company; дослівно: Компанія атлантичного багатого поля) – американська нафтова компанія. Заснована у 1966 році. Штаб-квартира у Ла-Пальма (штат Каліфорнія). Добуває нафту у
США, Індонезії, у Північному та Південно-китайському морях. Має понад 1300 заправочних станцій у
західній частині США. Відома політикою відносно низьких цін. З 2000 року – дочірня компанія British
Petroleum Plc. Станом на 2012 рік тривали перемовини щодо продажу компанії новому власнику.
c Avon Breast Cancer Awareness Crusade (Ейвон Хрестовий похід за обізнаність стосовно раку молочної залози) – програма, яку реалізує благодійний корпоративний фонд Avon Foundation. Фонд заснований у
1955 році корпорацією Avon Products, Inc. (Ейвон; корпорація діє з 1886 року; один із світових виробників
косметики, засобів особистої гігієни тощо; штаб-квартира у Нью-Йорку; виторг за 2011 рік – $11,3 млрд.,
чисельність штатного персоналу – 42 тис. осіб). Головні пріоритети фонду: а) дослідження, профілактика
та лікування раку молочної залози, б) протидія насильству у родині.
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рацій є звичайним прикладом у цій категорії, де неприбуткова організація
отримує пожертву кожен раз, коли клієнт корпорації будь-що купує.
Вигоди другого порядку не є негайними, проте очікуються у майбутньому. Для корпорації вони можуть включати покращення моралі працівників, що призводить до більшого ентузіазму у продажах або ж зменшує
прогули персоналу. Інша вигода другого порядку у ХХІ столітті – це привабливість соціально відповідальних фірм для інвесторів та інвестиційних компаній на кшталт Calverta та Fidelity.15 Ще однією вигодою від альянсів може
бути шанс для партнерства організацій з різних сфер бізнесу, як у випадку,
коли Blockbusterb у партнерстві з Coca-Cola створили рекламу та оголошення
для Boys & Girls Clubs of America з метою показу у торгівельних точках
Blockbuster.
Вигоди другого порядку для неприбуткової організації можуть бути
пов’язані з удосконаленням бренду завдяки партнерству з престижною корпорацією, що впливає на майбутню підтримку від приватних осіб та інших
корпорацій. Підвищена видимість для маловідомої неприбуткової організації може призвести, а також вплинути на оцінку її управлінської компетенції. При цьому може бути оволодіння новими маркетинговими навичками,
які здатні покращити майбутню ефективність. Independent Sector нещодавно
перерахував низку вигод другого порядку. 16
s Збільшення доходів.
s Вплив на місію.
s Поліпшення видимості справи або повідомлень неприбуткової організації.
s Доступ до нових аудиторій.
s Зв’язок з корпоративною мережею співробітників, постачальників, дистрибьютерів та з іншими контактами.
s Спеціальні знання у сфері маркетингу, стратегії розвитку та іншого корпоративного досвіду.
Варто відзначити, що неприбуткові організації не можуть захопити
більше вигод першого та другого порядку, ніж вони повинні. Було висловлене припущення, що неприбуткові організації просто не спроможні стільки
вимагати, аби захопити у корпорації її частку виграшу.17
Відомим та довготривалим співробітництвом в історії є партнерство між
National Football Leagua (NFL)c та United Way of America. Коли воно розпоa Calvert (Calvert Investments, Inc., Калверт) – американська компанія з управління інвестиціями. Заснована у
1976 році. Штаб-квартира у місті Бетесда (штат Меріленд). Компанія відома своїми соціальними ініціативами.
b Blockbuster (Блокбастер) – американська компанія, провайдер домашнього кіно та послуг з оренди відеоігор
тощо. Заснована у 1985 році. Штаб-квартира у місті Енгвуд, штат Колорадо. У 2004 році пройшла пік свого
розвитку, володіючи мережею понад 9000 крамниць у США, Великій Британії та в інших країнах; чисельність
персоналу сягала 60 тис. осіб. Подальший розвиток технологій, конкуренція, проблема піратського копіювання в Інтернеті та невдале стратегічне планування призвели до різкого скорочення позицій. Станом на
2012 рік залишилося близько 500 спеціалізованих крамниць. З 2011 року – дочірня компанія провайдера супутникового телебачення Dish Network.
c National Football League (Національна футбольна ліга) – професійна футбольна ліга. Неприбуткова організація, заснована у 1920 році. Складається з 32 команд, розділених на 2 частини (Національна футбольна конференція та Американська футбольна конференція). У світовому професійному футболі займає перше місце
за середнім відвідуванням одного матчу (67,6 тис. вболівальників). Найпопулярніша спортивна ліга у США.
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чалося у 1973 році, United Way прагнув значно підвищити свою значимість,
а NFL намагалася просувати своїх гравців, які ховалися під щитками та шоломами. Кампанія United Way-NFL, у першу чергу завдяки рекламі на ТБ і
радіо, вражаюче допомогла обом організаціям досягти своїх цілей. Зображення на Рисунку 17-6 відображає внесок, який зробили гравці NFL на полі
співпраці з United Way.
Альянси корпорації з неприбутковою організацією
Бергер, Каннінгем та Друмврайт припустили, що міжсекторальні партнерські відносини можуть відрізнятися за низкою вимірів: 18
1. Кількість партнерів. Деякі союзи один-на-один, але багато включають кількох гравців.
2. Термін дії зобов’язань. Деякі альянси для однієї події чи просування,
такі як перегони або деякі інші види збору коштів. Відносини Boys &
Girls Clubs of America з Coca-Cola – це, звичайно ж, 10-річне партнерство, як і 3-річна серія партнерських відносин BGCA з маркою Crest
від компанії Procter & Gamblea.
3. Рівень інвестування.
4. Мало чи багато ініціатив.
5. Співпраця на рівні бренду чи на рівні організації.
6. Спеціалізований менеджер та маркетинговий бюджет – виділені чи ні.
7. Фіксовані чи змінні обсяги пожертв.
8. Можливості широкої участі для співробітників та клієнтів компанії
– є чи немає.
Альянси можуть приймати низку форм, які ми розглянемо далі.19
Просування питання корпорацією
Це випадок, коли корпорація просуває певну соціально бажану поведінку
самостійно, без участі жодної неприбуткової організації – хоча остання отримує з цього вигоду. Яскравий приклад – кампанія Anheuser-Bushb, яка
просуває відповідальне споживання алкогольних напоїв (www.beeresponsible.com) та використання призначених водіївc (www.designateddriver.com).
Реклама пропагує соціально бажану поведінку та водночас вона також нагадує споживачам ім’я бренду товару і вкидає корпоративну товарну лінійку,
зображуючи особу, що купує, як розумного, зрілого споживача напоїв.
Ліз Клейборн створює рекламу, що звертає увагу на насильство у родині
(www.loveisnotabuse.com). Timberland намагається боротися з расизмом з
рекламних щитів у Нью-Йорці та Німеччині. Багато років тому, компанія
a

Crest (Хрест) – марка зубної пасти, що випускається і широко продається компанією Procter & Gamble,
починаючи з 1955 року. У більшості країн Європи, у тому числі в Україні, продається як Blend-A-Med.
b Anheuser-Bush (Anheuser-Busch Companies, Inc. Анхьюзер-Буш) – американська пивоварна компанія,
дочірня компанія (з 2008 року) транснаціональної корпорації Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Штабквартира у Сент-Луїс (штат Міссурі). Має у США 13 броварень, найстаріша з яких діє від 1852 року. Виторг
за 2011 рік – $15,3 млрд.
c Тобто тимчасових водіїв, які довезуть до дому людину, що спожила алкогольні напої.
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Рисунок 17-6. Пом’якшення образу NFL
Джерело: Люб’язність United Way of America

Benettona зробила шокуючі оголошення, призначені спонукати споживачів
остерігатися СНІД,20 а також наприкінці 1999 року зробила додаток з 96 сторінок до значних газет, що мав на меті протест проти смертної кари.21
Є також багато прикладів від корпорацій, які просто застосовують маркетинг з метою досягнення бажаної соціальної поведінки своїх власних співробітників. Візьмемо, на приклад, ожиріння. Корпорації усвідомили, що
працівники із зайвою вагою ризикують не тільки своїм здоров’я та життям,
але також корпорація може постраждати внаслідок втрат робочого часу та
різних витрат на охорону здоров’я. Були прийняті певні заходи: компанія

a Benetton (Benetton Group SpA) – група компаній, один із світових брендів в індустрії моди. Заснована у 1965
році в Італії. Штаб-квартира знаходиться у місті Тревізо (область Венето, Італія). Назва походить від прізвища
засновника (Лучано Бенеттон). Використовує мережу з понад 6000 крамниць у 120 країнах світу, якими володіють незалежні партнери. Станом на 2011 рік виторг – 2,03 млрд. євро, чисельність персоналу – 9,6 тис.
осіб.
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Nextela побудувала свої майданчики для паркування у 5 хвилинах пішки від
її офісів. Більшу інвестицію здійснила компанія Microsoft, що буде сплачувати працівникам 80% вартості комплексної клінічної програми зі схуднення. Microsoft також надає огрядним співробітникам персональних
тренерів, консультації з поведінки та харчування, заохочує групи підтримки
та медичний нагляд. Business Week повідомляє, що з 2002 року 2152 працівника Microsoft втратили 61,1 тис. фунтівb ваги! 22
Спільне просування питання
У цьому випадку корпорація, за співпраці з неприбутковими або урядовими організаціями, оплачує та/або конструює кампанію з метою спонукати
певну поведінку, не очікуючи негайної прямої окупності. Safeway допомагає
фінансувати та просувати декілька справ. Компанія надає продовольства та
товарів вартістю $110 млн. до місцевих банків їжі. Вона зібрала понад $87,5
млн. для Easter Sealsc та Muscular Dystrophy Associationd, а також, починаючи з 2000 року, надає понад $130 млн. на підтримку освіти та шкіл.
Просування, пов’язане з продажами
Це випадок, коли корпорація згодиться пожертвувати гроші чи обладнання для неприбуткової чи благодійної організації пропорційно до кількості продажів чи інших дій, які вчинять клієнти. Цей тип зазвичай має на
увазі причинно-пов’язаний маркетинг, хоча вказаний термін став охоплювати інші види альянсів. Кампанія American Express була саме таким альянсом. До останнього часу компанія жертвувала 2 центи з кожної покупки
власника картки протягом певного відпочинкового періоду відповідно до
своєї кампанії «Атака на голод». Відповідно до цієї програми, вона пожертвувала мільйони доларів протягом років таким організаціям, як Share our
Strength (Вашингтон, округ Колумбія), організації з протидії голоду.23 Інша

a Nextel (Nextel Communications, Inc., Некстел) – американська компанія, постачальник послуг бездротового зв’язку. Заснована у 1987 року, під вказаною назвою діяла у 1993-2005 роках. Штаб-квартира у місті
Рестон (штат Вірджинія). Виторг станом на 2004 рік – $13,4 млрд., чисельність персоналу – 19 тис. осіб.
У 2005 році злилася з корпорацією Sprint у Sprint Nextel Сorporation (холдингова компанія, що працює на
ринку послуг дротового та бездротового зв’язку; станом на 2012 рік обслуговувала 55,6 млн. клієнтів, виторг становив $35,3 млрд., чисельність персоналу – 40 тис. осіб.).
b Фунт (pound) – міра ваги. З 1959 року у США та країнах Співдружності націй 1 фунт = 0,45359237 кг.
Таким чином, у період 2002-2006 років вказані працівники Microsoft втратили понад 27,7 т ваги, або ж
близько 13 кг на у розрахунку на особу.
c Easter Seals (дослівно: Великодні обітниці) – неприбуткова міжнародна благодійна організація. Місія:
допомагати дітям та дорослим з аутизмом та іншими обмеженими можливостями. Початок діяльності
сягає 1919 року, під сучасною назвою організація зареєстрована у 1952 році. Штаб-квартири у Чикаго
(штат Іллінойс) та Вашингтоні (округ Колумбія). Щороку надає допомогу 1,4 млн. осіб, залучає близько
4 млн. волонтерів та донорів. Інфраструктуру організації складають 83 філії та понад 550 локальних центрів
(з власними сайтами) у США, Канаді, Австралії та Пуерто-Ріко; 23 тисячі штатних співробітників. Надходження у 2011 році – $1,469 млрд. На пряму допомогу цільовій аудиторії витрачається 94% зібраних
коштів.
d Muscular Dystrophy Association (дослівно: Асоціація м’язової дистрофії) – неприбуткова благодійна організація. Місія: протидія м’язовій дистрофії та захворюванням нервової і м’язової системи в цілому, шляхом фінансування досліджень, надання медичних та освітніх послуг. Заснована у 1950 році. Станом на
2011 рік: чисельність штатного персоналу – 1353 особи; зібрано коштів – $166,5 млн., з яких 83% використано на статутні завдання, а 17% – на забезпечення діяльності організації.
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поширена форма альянсу, пов’язаного з продажами, розроблена за допомогою випуску кредитних карток. Ці картки використовуються для залучення
нових клієнтів, коли корпорація економить на витратах, не пропонуючи
стільки відмінних карток, як у випадку із пов’язаними картками. У 2001
році МasterCarda мала у всьому світі 15000 повязаних карток, а також карток, спільних з іншими брендами. 24
Більшість американців знайомі з Newman’s Ownb, компанією, яка до найвищого рівня підняла альянси, пов’язані з продажем, пишаючись: «Увесь
прибуток на благодійність».25 Компанію заснували актор Пол Ньюман та
письменник А.Е. Хотчнер у 1982 році, як щось на зразок жарту, з початковою інвестицією у розмірі $20 тис. Товари компанії зараз доступні скрізь у
світі, просуваючи її підхід до маркетингу, як до «безсоромного визиску у гонитві за загальним благом»c. Newman’s Own та Пол Ньюман особисто пожертвували понад $200 млн. (з прибутку після сплати податків) тисячам
благодійних організацій у США та в інших країнах.26
Campbell’s Soup Companyd та низка інших корпорацій (особливо супермаркети) давно запровадили програми пожертв для шкіл на основі реалізації
продукції. Наприклад, в 1999 році вказана компанія зібрала 250 мільйонів
етикеток, які вона обертає на закупівлю шкільного обладнання. General Millse має аналогічну програму, збираючи кришечки.27
Ліцензування та ко-брендинг
Історично склалося так, що неприбуткові організації час від часу надавали маркетологам приватного сектору ліцензії на використання своїх логотипів, й отримували фінансові вигоди або у формі фіксованої оплати, або ж
як відсоток з прибутку від продажу товарів під спільним брендом. Університети є яскравими прикладами такого підходу, наприклад – бавовняні спортивні светри з логотипом Джоржтаунського університету можна знайти у
всіх куточках планети. Якщо ліцензійна угода включає в себе інший відомий
бренд, такі програми іноді називають ко-брендингом. Багато років тому Амеa МasterCard (дослівно: Майстер картки) – компанія, міжнародна платіжна система, що забезпечує взаємодію 22 тисяч фінансових установ у 210 країнах світу. На МasterCard припадає 26 платіжних карток світу
(57% – VICA, понад 13% – American Express). Діє з 1966 року, сучасна назва – з 1979 року. Штаб квартира
– у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). З метою координації глобального бізнесу створена також неприбуткова
корпорація МasterCard International Incorporated.
b Newman’s Own (дослівно: Ньюман власні) – компанія з виробництва продуктів харчування (закуски, салати, напої, макарони під соусом тощо). Заснована у 1982 році. Штаб-квартира у місті Вестпорт (штат
Коннектикут). У 1982-2012 роках компанія зі своїх прибутків надала пожертв різним неприбутковим організаціям на загальну суму понад $330 млн. Тривалий час успіх компанії пов’язувався з харизмом Пола
Ньюмана. Однак після його смерті (2008 рік) компанія продовжує успішно діяти далі.
c Назва книги мемуарів про компанію Newman’s Own та оздоровчий центр «Ватага Отвір-у-Стіні», яку
спільно написали та видали (у 2003 році) Пол Ньюман та Аарон Хотчнер (Newman, Paul; Hotchner, A.E.
Shameless Exploitation in Pursuit of the Common Good. Doubleday Publishing, 2003. ISBN 0-385-50802-6).
d Campbell Soup Company (Супова компанія Кемпбелл) – американська компанія, виробник консервованих супів, закусок, напоїв тощо. Заснована у 1869 році. Штаб-квартира у місті Камден (штат Нью-Джерсі).
Продає свою продукцію у 120 країнах. Станом на 2011 рік виторг склав $7,7 млрд., чисельність персоналу
– 17,5 тис. осіб.
e General Mills (General Mills, Inc., Генерал Міллс) – американська компанія, виробник широкої лінійки
харчових продуктів. Веде родовід з 1856 року. Штаб-квартира у Міннеаполісі (штат Міннесота). Виторг у
2011 році – 14,9 млрд., чисельність персоналу – 35 тис. осіб.
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риканське онкологічне товариство (ACS) розпочало ко-брендингове партнерство з компанією SmithKlineBeechama, творцем препарату NicoDerm, і Florida Citrus Commissionb, завдяки яким обидві бізнес-структури змогли
використовувати логотип ACS на своїй продукції. Американське онкологічне товариство пішло на цю угоду не стільки заради ліцензійних зборів, а
тому, що споживання їх продуктів може допомогти профілактиці раковим
захворюванням. Міркування ACS полягає у наступному: якщо її логотип
сприятиме зростанню споживання, тоді Товариство наблизиться до реалізації своєї місії. Наприклад, гаслом телевізійної реклами для NicoDerm у 2002
році було «Партнери допомагають Вам кинути палити».
Інший приклад: компанія Bristol-Mеyers Squibb публікувала на всю сторінку рекламу Pravachol, препарату для зниження рівня холестерину, яке
містило назву і логотип Американської кардіологічної асоціації. Аналогічно,
компанія Electrolux LLCc уклала ексклюзивний договір з Asthma and Allergy
Foundationd на використання назви і логотипу фонду на коробках, у які компанія пакує вироблені нею пилососи, а також у супровідній документації.
Ліцензування також може працювати в іншому напрямку. Зараз часто
неприбуткові організації, такі як університети і деякі установи культури,
мають у своїх будівлях ресторани і кав’ярні на засадах франчайзингу. Можливо, найбільш незвичайною з цих справ було рішення Family Christian Centere в Монстері (штат) Індіана, розмістити кав’ярню Starbucks у холі церкви.
Службові особи церкви заявили, що це місце не приносить багато доходів,
проте “Це руйнує відчуття, що церква нудна і холодна.”28
Інші альянси
Є й інші форми альянсів, деякі з яких описані в інших розділах. Ліхтенштейн, Драмрайт, і Брейг вважають, що деякі волонтерські проекти корпоративних співробітників є насправді альянсами, що можуть мати вигоди для
a

SmithKlineBeecham (SmithKline Beecham plc.) – фармацевтична компанія, утворилася у 1989 році шляхом
злиття The Beecham Group plc та SmithKline Beckman (американська компанія, діяла з 1830 року). У 2000
році обєдналася з Glaxo Wellcome та утворила GlaxoSmithKline plc., яка стала однією з провідних фармацевтичних компаній світу; штаб-квартира у Лондоні (Велика Британія). Виторг GlaxoSmithKline у 2012
році – &26,4 млрд., чисельність персоналу – 97,4 тис. осіб.
b Florida Citrus Commission (Цитрусова комісія Флориди) – рада директорів з 9 членів, які представляють
виробників, переробників та пакувальників цитрусових фруктів штату Флорида; призначаються губернатором штату і виконують функції ради директорів Департаменту цитрусових штату Флорида. Повноваження: регулювання галузі на рівні штату, зокрема визначення стандартів якості цитрусових фруктів,
продуктів їх переробки, встановлення річної суми акцизного податку, реалізація різноманітних програм у
сфері реклами, маркетингу, наукових досліджень тощо.
c Electrolux LLC (Електролюкс) – шведська транснаціональна корпорація, один з провідних світових виробників побутової техніки. Заснована у 1919 році. Штаб-квартира у Стокгольмі (Швеція). Станом на 2011
рік виторг становив 101,6 млрд. шведських крон ($15,7 млрд. за курсом на лютий 2011 року $100 = 646,37
шведських крон), чисельність персоналу – 52,9 тис. осіб.
d Asthma and Allergy Foundation (Asthma and Allergy Foundation of America, Американський фонд астми та
алергії) – неприбуткова організація. Місія: сприяння розробці ліків, профілактиці та лікуванню астми і
всіх форм алергії. Цільова аудиторія у США – близько 70 млн. осіб, що страждають на астму та алергію.
Заснована у 1953 році. Штаб-квартира у Ландовер (штат Меріленд).
e Family Christian Center (FCC, Родинний християнський центр) – християнська протестантська, безденомінаційна мегацерква у місті Мюнстер (штат Індіана; на кордоні зі штатом Іллінойс, в межах міської
агломерації Чикаго). Заснована на початку 1950-х років. Близько 22 тисяч членів. Окрім кав’ярні, особливістю FCC також є регулярні драматичні вистави.
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людського ресурсу та довгострокові винагороди від продажу. Наприклад,
численні зусилля щодо надання програмного забезпечення та навчання користуватися комп’ютером у бідних країнах не тільки викликають почуття
задоволення у співробітників Cisco і HPa, але ці ж зусилля можуть впливати
на надання переваги брендам і майбутні продажі.29
Волонтерські альянси також можуть допомогти у залученні персоналу.
Нещодавно власні програмісти корпорації Yahoo! (у тому числі – співзасновник Девід Філоb) визвалися допомогли благодійним організаціям поліпшити
їхні веб-сайти. Business Week зазначає: «Yahoo бачить цей внесок не тільки
як доброчинність, але як інструмент війни талантів у нових технологіях».30
Інші організації також заохочують співробітників до волонтерства. Співробітниця компанії, що у Новій Англії розробляє програмне забезпечення, була
у захваті від того, що її компанія пропонує співробітникам три повністю оплачувані дні для волонтерської роботи. Вона зазначила: «Моя попередня
компанія перераховувала гроші у декілька благодійних організацій, але це
змушує мене відчувати себе більш корисною».31
Є також альянси, які мають переважно політичні результати – оскільки
вони призначені здобути прихильність до компанії з боку місцевих органів
влади, а іноді також й міжнародного співтовариства. З перших днів реалізації програми соціального маркетингу стосовно планування родини в Індії,
корпорація Unileverc та компанія Brooke Bond Tea Companyd допомагали поширювати презервативи та інші контрацептиви разом зі своїм милом і
чаєм.32 Пост, Престон, і Сакс вважають, що такі заходи частково є ліцензіями на здійснення діяльності у потенційно неприязному політичному середовищі.33 У 2002 році компанія Marathon Oile бажала розширити операції
з видобутку природного газу на узбережжі Екваторіальної Гвінеї. Marathon
уклала партнерство з неприбутковими організаціями та місцевим урядом з
метою зупинити поширення малярії, щедро відсипавши на це $12 млн.
Через два роки кількість інфікованих комарів знизилася на 95 відсотків, а
число інфікованих дітей знизилося з 45 до 26 відсотків. Було тільки 2 або 3

a HP (Hewlett-Packard, читається: г'ю́лет па́кард) – американська компанія. Заснована у 1939 році. Штабквартира у Пало-Альто (штат Каліфорнія). Один з провідних світових постачальників ключових технологій
для корпорацій та індивідуальних споживачів. Випускає комп’ютери, сканери, принтери, калькулятори,
надає послуги з сервісної підтримки та аутсорсингу тощо. У 2002 році об’єдналася з Compaq. Станом на
2012 рік: виторг – $126,4 млрд., чисельність персоналу – 350,6 тис. осіб.
b Девід Філо (David Filo) – американський програміст і бізнесмен, співзасновник і керівник корпорації
Yahoo! Народився у 1966 році, закінчив Університет Тален (Tulane) штату Луїзіана. Платня Філо у Yahoo!
становить $1 на рік. Особистий статок станом на 2011 рік оцінювався у $1,4 млрд. У 2005 році надав своїй
Альма-матер пожертву у розмірі $30 млн.
c Unilever (Юнілевер) – британо-нідерландська компанія, один з провідник світових виробників продуктів
харчування, морозива, косметики та товарів побутової хімії. Заснована у 1930 році. Штаб-квартири у Лондоні (Велика Британія) та Роттердамі (Нідерланди). Володіє понад 400 брендами. Виторг у 2012 році –
51,3 млрд. євро, чисельність персоналу – 171 тис. осіб.
d Brooke Bond Tea Company (Чайна компанія Брук Бонд) – британська компанія, що займалася виробництвом та продажем чаю. Заснована у 1870-х роках. У 1984 році стала власністю Unilever. Бренд Brooke
Bond далі використовується у деяких країнах, зокрема в Індії та Пакистані.
e Marathon Oil (Марафон Ойл) – американська нафтогазова компанія. Заснована у 1887 році. Штаб-квартира у Х’юстоні (штат Техас). Працює у США, Великій Британії, Норвегії, Екваторіальній Гвінеї, Анголі
та інших країнах. Станом на 2011 рік виторг становив $14,6 млрд., чисельність персоналу – 3,3 тис. осіб.
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постраждалих серед персоналу Marathon, у порівнянні з 20-30 у минулому.
Аналогічні кроки проти малярії були зроблені компанією ВРa у південній
частині Мозамбіку.34
Мабуть, найбільш вражаючим зусиллям у боротьбі з малярією є проект
NetMark у країнах Африки на південь від Сахари. Це описав Білл Сміт, виконавчий віце-президент Academy for Educational Development, в Ілюстрації
17-2.
Ілюстрація 17-2.
Білл Сміт з Academy for Educational Development про Netmark: тематичне дослідження сталої профілактики малярії шляхом партнерства з бізнесом
Досягнення NetMark у 2000-2005
роках:
3 Партнери з приватного сектору інвестували понад $18 млн. у розвиток в Африці ринку ITNb.
3 Майже на 15 млн. людей більше захищені від малярії за допомогою
ITN.
3 Понад 100 млн. осіб були проінформовані стосовно малярії, важливості ITN та їх ефективне
використання.
3 Понад 350 тисяч вагітних жінок та
дітей віком до п'яти років отримали
ваучери знижки на придбання ITN,
на які було викуплено 243 тис.
сіток.
3 Оброблені сітки зараз коштують на
30-75% менше, ніж необроблені
сітки у 2000 році – внаслідок конкуренції, якій сприяла NetMark.
3 NetMark збільшила поставку оброблених ITN у вісім африканських
країн при цьому кількість дистриб'юторів збільшилася з 2-х у
1999 році до 29-ти у 2005 році.
NetMark являє собою унікальне

партнерство поміж секторами, створене
з метою боротьби з малярією у країнах
Африки на південь від Сахари, де ця
хвороба забирає життя понад 2 мільйонів людей щороку. Воно було ініційоване Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) та розроблене під керівництвом Academy for Educational
Development (AED), неприбутковою організацією сприяння людському та соціальному розвитку.
Метою NetMark є збільшення попиту і розширення доступності ITN, що
є простим, але ефективним способом запобігання укусам комарів, які спрчиняють малярію. Для виконання цього
завдання AED розробив орієнтований
на ринок підхід до розподілу ризиків та
інвестицій, що називається Full Market
Impact™ (FMI™)c, заснований на припущенні, що внаслідок зростання попиту
на конкурентному ринку споживачі отримають вигоди від покращення якості, зниження цін і більш широкої
доступності.
FMI™ забезпечує операційну модель, яка створює спільне заземлення

a BP (до 2001 року – British Petroleum, пізніше назва – Beyond Petroleum) – британська транснаціональна
нафтогазова компанія. Добуває нафту, газ, займається освоєнням сонячної енергії, водневою енергетикою,
володіє газопроводами тощо. За обсягами продаж – 4-а компанія у світі. Провадить діяльність у понад 80
країнах. Заснована у 1909 році. Штаб-квартира у Лондоні (Велика Британія). Станом на 2012 рік виторг –
$388,3 млрд., чисельність персоналу – 79,7 тис. осіб.
b ITN (insecticide-treated bed nets) – оброблені інсектицидом протимоскітні сітки для ліжок.
c Full Market Impact – Повний вплив на ринок.
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між приватним і громадським секторами. Партнери з обох секторів погоджують спільні цілі, дотримуючись
відповідної ролі у кожному з п'яти факторів: постачання, розподіл, доступність, попит/належне використання, і
капітал/стійкі ринки.
Модель FMI™ програми NetMark
була спеціально створена, щоб відобразити спосіб мислення бізнесу про
ринок; таким чином, модель зближується з класичними "4 Ps" маркетингу:
продукт, місце, ціна і просування.
Отже, FMI™ демонструє, яким чином
задоволення потреб нужденного населення можна перетворити на хороший
бізнес, який поширюється на нові сегменти ринку. AED вважає, що FMI™
кинула виклик тому, як бізнес бачить
ринкові можливості, розширюючи погляд на роль, яку відіграє його продукція, і на їхній вплив на поведінку
споживачів, сприяючи вирішенню найважливіших проблем охорони здоров'я
та задоволенню потреб нужденних
верств населення.
За шість років проект NetMark засвідчив, що міжнародні та африканські
компанії готові інвестувати у виробництво, маркетинг і розповсюдження
ITN, ставши партнером з громадським
сектором.
Дані обстежень домашніх господарств, проведених NetMark у 2004
році, показують значні досягнення порівняно із базовим дослідженням у
2000 році та стартом роботи наприкінці
2001 року. У всіх країнах, де працює
NetMark, обізнаність та використання
ITN різко зросли, а ще більше сіток обробляють або купують вже обробленими. Наприклад, відсоток домашніх
господарств, що мали ITN, у Нігерії
зріс з 12% у 2000 році до 27% у 2004
році; у Сенегалі – з 34 до 56%, а в Замбії
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– з 27 до 50%. Більш того, підхід NetMark до споживачів комерційного сектору призвів до ширшого використання
серед усіх соціально-економічних груп.
Чисті показники охоплення рівномірно
зростають, і уразливі групи населення
досягаються як у міських, так й у сільських районах.
До 2004 року, обсяг продажу сіток
офіційними партнерами NetMark наблизився до позначки 2 млн. Хоча це становить лише 62% амбітного загального
прогнозу, зробленого різними комерційними партнерами на 2004 рік, він представляє зростання на 132% порівняно з
обсягом продажів у 2003 році. Прогрес
має стійку основу, ринок швидко зростає, коли вирішуються проблеми постачання. Загальні обсяги комерційних
продажів у країнах, охоплених програмою NetMark, досягли 9 млн. згідно зі
звітами партнерів, а також за оцінками
додаткових продажів, зроблених NetMark на основі ринкових досліджень,
проведених у 2004 році.
Це свідчить про широкий вплив
NetMark на увесь цей зростаючий
ринок.
Проблеми ще попереду. Державна
політика мусить продовжувати надавати підтримку ITN і ролі комерційного
сектору;
безкоштовні
та
субсидовані програми ITN повинні бути
цілком орієнтовані на нужденних і загалом не підточувати комерційні інвестиції; маркетингові зусилля NetMark
та партнерів повинні продовжувати
розбудовувати стійкий попит, а комерційні партнери NetMark повинні збільшувати свої інвестиції у ITN, аби
замінити підтримку, що надається NetMark. За таких умов ринок ITN буде
продовжувати зростати, слугуючи суспільному здоров’ю у боротьбі з малярією.
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Багато альянсів приймають форму просування веб-сайту. Starbucks має
веб-сторінку, де обговорюються питання соціальної відповідальності та знаходиться електронна газета новин з аналогічними темами. Буревій Катріна
спонукав багато корпорацій використати їхні сайти в Інтернеті з метою простягнути руку жертвам буревію. До них відносяться State Farma, Wachoviab
і Wal-Mart.35 Більш широкого комплексу побудови бренду та підходів до соціального інвестування дотримується McDonald’s. Компанія добре відома будинками Рональда МакДональдаc і подібними благодійними заходами.
Проте вона також бере участь у програмах імунізації дітей і надає мобільні
медичні та стоматологічні клініки для нужденних родин.36
Іншою формою альянсів є надання допомоги щодо роздрібного продажу
товарів неприбуткових організацій. Свого часу Tіmberland надавав місця в
окремих крамницях для спроб молоді з організації City Year’sd здійснити
маркетинг лінійки фірмового одягу. Святкові листівки ЮНІСЕФ доступні в
магазинах ІКЕАe і Pier 1f. Нещодавно Hallmarkg погодився поширювати листівки ЮНІСЕФ увесь рік, а не лише на зимові свята. Листівки ЮНІСЕФ були
більш успішними за кордоном, ніж у Сполучених Штатах. Німеччина забезпечує близько чверті валового доходу від продажу листівок ЮНІСЕФ. Hallmark твердить, що він також спрямує на цю справу свої дизайнерські
навички.37
Журнал Time присвятив сторінку своєму «путівникові веб-шопінгу 2006
року» як подарунок «для гуманістів», з посиланнями на веб-сайти, де можна

a State Farm (State Farm Insurance, Державна ферма убезпечення) – американська група компаній, що займаються убезпеченням та наданням фінансових послуг. Заснована у 1922 році. Штаб-квартира у місті Блумінгтон (штат Іллінойс). З 1942 року – незмінно перше місце на ринку убезпечення автотранспортних
засобів. Діє також у Канаді. Станом на 2011 рік надходження становили $64,3 млрд., чисельність персоналу
– 66 тис. осіб.
b Wachovia (Wachovia Corporation, Ваковія) – банк і банківська холдингова компанія, одна з найбільших у
США за ринковою капіталізацією. Надає диверсифіковані банківські послуги, а також послуги довірчого
управління, інвестиційного банкінгу тощо. Заснована у 1908 році. Штаб-квартира у місті Шарлотт (штат
Північна Кароліна). Має 40 офісів у різних країнах світу. Надходження у 2006 році становили $46,8 млрд.,
чисельність персоналу – 108,2 тис. осіб. Компанія зазнала втрат під час фінансової кризи 2008 року, і тоді
ж погодилася на злиття з банком Wells Fargo. Проти банку Wachovia висувалися публічні звинувачення у
«відмиванні» коштів латиноамериканських наркобаронів.
c Рональд Макдональд (Ronald McDonald) – придуманий персонаж, клоун, символ компанії McDonald’s.
Згідно з дослідженнями, станом на 2011 рік його впізнавали 96% американських дітей (2-е місце після
Санта-Клауса).
d City Year's (Місто Року) – американська неприбуткова організація. Місія – залучати молодих людей віком
17-24 років до соціального служіння шляхом волонтерської діяльності. Діє у національному масштабі. Заснована у 1988 році. Штаб-квартира у Бостоні (штат Массачусетс). Станом на 2012 рік залучені пожертви
- $79,3 млн., кількість волонтерів – 2500 осіб.
e ІКЕА (Ікея) – міжнародна компанія, власник однієї з найбільших у світі мереж крамниць з продажу меблів та товарів для дому. Заснована у 1943 році. Штаб-квартира у місті Лейден (Нідерланди). Станом на 2011
рік виторг становив 24,7 млрд. євро, чисельність персоналу – 139 тис. осіб.
f Pier 1 (Pier 1 Imports Inc., Пристань 1) – міжнародна компанія. Спеціалізація – продаж товарів для дому,
зокрема меблів. Заснована у 1962 році. Штаб-квартира у місті Форт-Уерт (штат Техас). Торгівельна мережа
налічує понад 1000 крамниць у США, Канаді та Мексиці. Виторг у 2011 році - $1,86 млрд., чисельність
персоналу – 17 тис. осіб.
g Hallmark (Hallmark Cards, Картки з відмітною ознакою) – американська компанія, найбільший у США
виробник вітальних листівок. Діє у глобальному масштабі. Заснована у 1910 році. Штаб-квартира у Канзас-Сіті (штат Міссурі). Виторг – $4,4 млрд. (2007 рік). Чисельність персоналу – близько 18 тис. осіб, у
тому числі понад 800 художників, дизайнерів, стилістів, редакторів, письменників тощо. Щороку товарна
лінійка – понад 19 тис. нових та оновлених варіантів вітальних листівок та пов’язаних товарів.
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здійснювати купівлю та надавати особливу підтримку благодійним організаціям. Особливо просувалися Global Exchangea, Ten Thousand Villagesb і
Novica. Остання організація допомагає поширювати роботи 1700 митців зі
всього світу, які інакше не мали б доступу до такої великої бази потенційної
клієнтів.38
Результати
Рівень соціальних альянсів між секторами є істотний. Тільки стосовно
причинного маркетингу, у 2004 році опитування провідних товаровиробників, національних та регіональних роздрібних торгівців зі списку Fortune500 засвідчило, що кожен з них займається причинно-пов’язаним
маркетингом. З цих проектів 41% були багаторічні, і 95% брали участь у
партнерстві протягом останніх п’ять років39. IEG Sponsorship Reportc повідомляє, що загальна сума витрат на всі види спонсорства становила приблизно $12,1 млрд. у 2005 році, що на 8,8% більше, ніж у 2004 році.40
Міжнародне спонсорство у 2005 році було оцінено у $8,4 млрд. в Європі, $5,8
млрд. у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, $2,5 млрд. у Центральній та Південній Америці, і $1,6 млрд. в інших регіонах.
Оскільки поняття «спонсорство» включає безліч справ, які є суто комерційними, такі, як організація гонок NASCARd або гольф-турнірів, необхідно
зосередити увагу на «причинному» спонсорстві, яке склало $1,17 млрд. у
2005 році та оцінюється на $1,34 млрд. у 2006 (зростання на 14,5%).41 Порівняння зростання причинно-маркетингового партнерства стосовно корпоративної філантропії загалом42) є повчальне. Причинне спонсорство склало
$120 млн. у 1990 році, а корпоративна філантропія становила $7,69 млрд.
До 2004 року причинне спонсорство зросло на 823%, у той час як корпоративна філантропія – тільки на 56%. У період між 2002 і 2004 роками причинно-пов’язаний маркетинг зріс на 13%, а корпоративна філантропія
фактично скоротилася.
Позитивні результати багаті анекдотами, і декілька книг опублікували
докладні приклади, а також пропозиції – яким чином будувати добрі

a Global Exchange (Глобальна Зміна) – американська неприбуткова організація. Місія – сприяти правам
людини, а також соціальній, економічній та екологічній справедливості скрізь у світі. Заснована у 1988
році. Штаб-квартира у Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Неодноразово організовувала масові заходи з
критикою діяльності Уряду США, Світової організації торгівлі тощо.
b Ten Thousand Villages (Десять тисяч сіл) – неприбуткова виставкова організація. Місія – сприяти виставкам та продажу виробів ручної роботи. Заснована у 1946 році. Штаб-квартира – містечко Акрон (штат
Пенсільванія). Взаємодіє з понад 120 групами ремісників у 35 країнах. Має понад 100 крамниць у США.
Офіційний партнер Центрального комітету менонітів. Надходження у 2011 році – $27,7 млн.
c IEG Sponsorship Report (МЕР Спонсорство Звіт) – американська компанія. Займається дослідженням
спонсорства у США та у світі в цілому, а також надає послуги з консалтингу та організації спонсорської
діяльності. Діє з початку 1970-х років. Штаб-квартира у Чикаго (Штат Іллінойс). З 2006 року – власність
компанії WPP plc. (транснаціональна компанія зі штаб-квартирою у Лондоні; найбільша у світі компанія
з реклами та PR: виторг у 2012 році – 10,4 млрд. фунтів стерлінгів, чисельність персоналу – 165 тис. осіб).
d NASCAR (National Association of Stock Car Auto Racing, Inc., Національна асоціація перегонів серійних
автомобілів) – американська приватна компанія, займається проведенням автомобільних перегонів у
США, Канаді та Мексиці. Дії з 1949 року. Трансляції йдуть у 150 країнах світу. Найбільш відомі серії –
NASCAR Sprint Cup Series, NASCAR Nationwide Series та NASCAR Camping World Truck Series. NASCAR
має понад 75 млн. шанувальників, надходження від яких перевищує $3 млрд. на рік.
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альянси. Серед найбільш цінних є книги авторства Адкінс, а також авторства Прінгла і Томпсон, в основному на прикладах з Великої Британії, а
також авторства Котлера та Лі, а також Дау – на останніх прикладах із
США.43 Marketing Forum та інформаційні бюлетені IEG Sponsorship надають
подібні, іноді більш регулярні приклади.
Вплив на корпоративних клієнтів та потенційних клієнтів є, поза сумнівом, головним двигуном у цих альянсах. У цьому відношенні найчастіше цитують дослідження 2004 року «Cone/Roper Corporate Citizenship Study».
Дослідження Cone/Roper повідомляє, що 86% опитаних дорослих повідомили, що вони схильні «змінити один бренд на інший, який приблизно
такий же за ціною та якістю, але асоціюється зі справою». Крім того, 74%
респондентів заявили, що участь компанії у вирішенні соціальних проблем
є для них важливою при визначенні того, які товари і послуги вони порекомендують іншим людям.44 Інші дослідження відображають той же феномен.
Цікаво, але дослідження також виявляють, що слушна корпоративна громадянська позиція також буде впливати на вибір роботи людьми так само,
як і розташування компанії на території їх громади.45 Міжнародне дослідження у 20 країнах виявило, що підтримка справи підвищує поінформованість респондентів щодо компанії на 56%. Крім того, 43% вважають, що такі
фірми пропонують продукцію високої якості, а 53% сказали, що вони купували б продукцію таких компаній.46 Ще одне дослідження показало, що половина споживачів, досліджених як у Сполучених Штатах, так у Великій
Британії, перейшли на бренд або збільшили використання бренду внаслідок
соціальної залученості.47
Слід зазначити, що багато з цих досліджень потенційно зміщені у бік
сприятливих результатів для партнерів причинно-маркетингових справ. Наприклад, на запитання: «За інших рівних обставин, ви придбали б бренд X,
якщо він пропонує щось більше – щось, що має соціально значиму функцію?» найбільш імовірна відповідь буде «так». Реальне випробування може
бути, якщо товар чи послуга коштують дорожче!
Очевидно, що існують подібні вигоди для неприбуткових організацій завдяки партнерству з відомими брендами – окрім грошей, які вони приносять.
Як ми вже відзначали, партнерство може збільшити пізнаваність та схвальне
сприйняття, особливо, якщо неприбуткова організація не дуже відома.48 Це
може залучити нові знання та мотивувати працівників неприбуткових організацій. Керівники корпорації можуть стати волонтерами та служити у
складі правління. І доступ до інших ресурсів (конференц-зал, контакти з громадськими лідерами тощо) можна отримати внаслідок того, що корпорація
є співавтором певних справ.
Ризики
Може видатися, що маркетингові альянси представляють класичну безпрограшну ситуацію. Маркетолог неприбуткової організації отримує необхідні кошти, допомогу та увагу до проблеми; маркетолог приватного сектора
отримує більше продажів, кращий суспільний імідж, підвищення моралі
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працівників, а також (у багатьох випадках) кращі відносини із дистриб’юторами, які приймають участь у програмах. Однак, є низка потенційних пасток
для обох сторін партнерства.
Ризики для маркетологів
Для багатьох маркетологів приватного сектору існує загроза негативної
слави, якщо партнерство є неналежним і не здійснюється з дотриманням
етичних норм. Споживачі можуть бути дуже безсоромні стосовно дій, які видаються прозорими спробами завоювати толерантне ставлення до нездорових
бізнесових практик. Наприклад, незважаючи на значні інвестиції у справи
неприбуткових організацій, такі як пам’ятне просування програми Білль
про Праваa, компанія Philip Morris зіткнулася з критикою своїх дій як цинічних. Багато хто думав, що за допомогою програми Білль про Права компанія Philip Morris просто намагалася заручитися підтримкою своїх зусиль
зі стримування обмежень на паління. Останні спроби Philip Morris сказати,
що вона дійсно не бажає, аби підлітки палили – кампанія «Подумайте, не
паліть» – також зазнала критики. Дослідження показало, що ця кампанія
не тільки не зробила ставлення респондентів до галузі більш прихильним,
але й збільшила ймовірність того, що підлітки почнуть палити!49 Організація
Грінпіс критикувала компанію General Motors за її програму посадки дерев,
як за «зелений камуфляж», оскільки ця програма намагається прикрити той
більш значний факт, що General Motors була «лідером у лобіюванні проти
паливної ефективності автомобілів, а також – що відсутність паливної ефективності є однією з основних причин парникового ефекту».50
Якщо маркетолог не повністю щирий із громадськістю, особливо щодо обсягів пожертв, його образ може постраждати. American Express завжди дуже
чітко каже, що саме залучається до причинно-пов’язаного маркетингу –
зрештою почасти тому, що компанія сподівається збільшити продажі, піднести мораль працівника й таке інше. На відміну, компанія Barnes & Noble
у причинно-пов’язаному маркетинговому проекті у Міннеаполісі просувала
«Операцію Книжкова полиця», в якій громадськість запрошувалася купувати книжки для пожертв на дитячі програми. Що у зв’язку з цим не повідомляли громадськості, так це те, що сама компанія нічого не дарувала на
дитячі програми. Насправді, вона отримала прибуток від продажу книжок.51
Якщо партнерство не відповідає основним корпоративним пропозиціям
товару та послуг, у цьому випадку воно також може отримати негативну реакцію. Має сенс партнерство торгівельної мережі Home Depot з організацією
Habitat for Humanity International, проте, ймовірно, виникли б запитання у
головах споживачів, якби мережа Home Depot була б залучена до проблематики СНІД або у суперечки довкола дослідження стовбурових клітин. Зусил-

a Білль про Права (Bill of Rights) – загальна назва перших 10 поправок до Конституції США, що служать
захистові природних прав людини на свободу і власність. Були створені та ратифіковані у 1789-1791 роках.
Є життєво важливим символом свободи та культури американської нації. У книзі Алана Андреасена та Філіпа Котлера мова йде про спонсорство компанією Philip Morris програм популяризації основних положень Білля про Права, які здійснювалися у США у 70-80-х роках ХХ століття.
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ля Ethos Watera щодо внесення коштів від продажу води у фірмових пляшках для надання допомоги водним проектам у Бангладеш, Ефіопії та Індії –
хороший приклад належного поєднання.52 Скотт Фаррелл з GolinHarrisb говорить: партнерство, не пов’язане із головним змістом бренду – це проблема.
«Коли ж воно прикручене гайками, тоді це – майже поцілунок смерті».53
Також проблеми можуть виникнути, якщо маркетолог не щирий зі своїм
партнером в особі неприбуткової організації. Можуть виникнути погані емоції та негативні відгуки у пресі. Підходящий приклад – це досвід програми
агенції Women in Community Service (WICS)c. Згідно WICS, фірма із зв’язків
з громадськістю Fleishman-Hillard зв’язалася з агенцією і сказала, що рітейлер Limited Expressd призначив WICS в якості одержувача програми, яку
вони розробили. Відповідно до програми людина, яка принесе ношені
джинси до Express, отримувала б знижку 25% на нові джинси, а WICS отримував би ношені джинси. Limited Express вклав листівки з оголошенням
програми у платіжні рахунки до 200 тисяч своїх клієнтів. Що забули зробити
– так це запитати WICS, чи агенція бажає приймати участь, чого вона не виявила, почасти тому, що не мала жодного способу використовувати ношені
джинси, які мали надаватися. Потім джинси до WICS не надходили, і агенція стверджувала, що компанія Limited Express заборгувала їй $110,2 тис.
за використання її назви у просуванні на продаж 3800 пар джинсів за ціною
$29. Вигоду від цього фіаско потім отримали адвокати. Як зазначила Керол
Кеун з Cone Communicationse, «Це був просто випадок поганого бізнесу. Добрий причинно-пов’язаний маркетинговий проект ... це не пхати щось у
горло одній зі сторін».54
Надмірна праведність з боку корпорації може змусити критиків підстерігати, допоки корпорація не виявить свою першу хибу. 1994 року у передовиці в Advertising Agef, редактор Ранс Крейн критикує корпорації на зразок
a Ethos Water (Ідеальна вода) – бренд води у фірмових пляшках із соціальною місією «допомогти дітям отримати чисту воду», з метою пошуку коштів для підвищення обізнаності та фінансування програм безпечної
води. Проект розпочала компанія Ethos у 2002 році. З 2005 року компанія Ethos та бренд Ethos Water є власністю корпорації Starbucks. Оскільки відрахування на доброчинність з кожної проданої пляшки є невеликі (510 центів при продажній ціні $1,8 за пляшку), проект має переважно комерційний характер. Тим не менше,
час від часу Starbucks здійснює окремі пожертви на програми якісної води, санітарії та гігієни.
b GolinHarris (ГолінХарріс) – американська компанія з маркетингових комунікацій. Створена у 1956 році.
Власність Interpublic Group. Працює на замовлення крупних корпорацій (Dow Chemical, Johnson & Johnson, McDonald’s, Wal-Mart та інші). Виторг – близько $150 млн., чисельність персоналу – 700 осіб.
c Women in Community Service (WICS, Жінки на муніципальній службі) – неприбуткова організація, волонтерська агенція, що надає програми для молоді та жінок, які сприяють самостійності та економічній
незалежності. Місія – зменшити число жінок, які живуть у бідності. Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат
Нью-Йорк).
d Limited Express (Express Inc., Експрес) – американська компанія, розробник та роздрібний продавець
стильного одягу для молодих жінок та чоловіків, зокрема джинсів та джинсових наборів. Стильний одяг
продається обмеженими (лімітованими) партіями. Працює з мережею, яка налічує понад 600 крамниць.
Компанія заснована у 1980 році. Штаб-квартири у містах Колумбус (штат Огайо) та Нью-Йорк (штат НьюЙорк). Річний виторг – близько $1,8 млрд.
e Cone Communications (Cone Communications LLC, Коун Комунікації) – американська компанія, працює
у сфері маркетингу та PR. Є членом групи Omnicom.
f Advertising Age (Доба Реклами, AdAge) – американський щотижневий журнал, повідомляє новини та містить аналітику щодо маркетингу та реклами. Започаткований у 1930 році у Чикаго (штат Іллінойс). Редакція у Нью-Йорку. Розповсюджується у всьому світі, у тому числі його матеріали розміщають чисельні
електронні платформи. Загальний наклад (станом на 2009 рік) – 56,7 тис. примірників. Власник – компанія Crain Communications Inc. (Детройт, штат Мічиган), що володіє понад 30 виданнями.
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Body Shopa, кажучи, що «спільним знаменником цих видів компаній є те,
що вони підтримують щось більш праведне, ніж твоє ставлення. Але вони
мусять помилятися і виявляти докази, що вони не живуть згідно зі своїми
високими проповідями, тож їхні клієнти триматимуть їх в умовах суворої
відповідальності, більш суворої, ніж якби вони діяли як більш земна (чи
менш спірна) інституція».55
В епоху, коли групи тиску можуть швидко піднімати протести – навіть
бойкоти – за допомогою Інтернету, це хоробра корпорація буде брати участь,
навіть побічно, у спірній темі. Компанія Mattel виготовляє товарну лінійку
під назвою American Girlb, і водночас надала $50 тис. корпорації Girls на
програму з просування математичних навичок. Але неприбуткова організація Pro-Life Action Leaguec сказала, що Girls Inc. підтримує права на аборти,
і це спричинило бойкот товарів Mattel. Речник American Girl Джулі Паркс
сказала: «Ми м’ячик для політичного пінг-понгу».56 Також компанія Kraft
мала справу зі скаргою на засіданні акціонерів, коли вона підтримала Gay
Gamesd VII у 2006 році.57
Нарешті, максимальним негативом просто є те, що альянс з неприбутковою організацією в дійсності не має істотної винагороди. Нещодавня стаття
у Stanford Social Innovation Review документує низку випадків, коли виплата були незначною або нульовою. Автори відзначають, що споживачі можуть висловити сприятливе ставлення до соціально відповідальних
компаній, але просто не діють з цих позицій. Для підтримки вони посилаються на досвід компанії Starbucks. Рівень продажів компанії Starbucks від
просування Fair Tradee на каву був «значно нижчий, ніж очікувалося».58
Ризики для неприбуткових організацій
Є також низка важливих ризиків стосовно доходів і престижу неприбуткових організацій від участі у маркетингових альянсах між секторами. Марa

Body Shop (Крамниця тіла) – транснаціональна компанія, що випускає косметику та парфумерію на натуральній рослинній основі. Заснована у 1976 році, штаб-квартира у місті Літтлгемптон (графство Західний Суссекс, Велика Британія). Станом на 2010 рік володіє мережею з понад 2600 крамниць у 61 країні. З 2009 року
належить корпоративній групі L'Oreal.
b American Girl (Американська дівчина) – ляльковий бренд. Ляльки розміром 18 дюймів (близько 45,7 см)
представляють американських дівчат різних епох та кольору шкіри. У продаж надходять з пояснювальними
книгами (де історичні та сучасні події описуються від імені дівчат 9-11 років) та різноманітними аксесуарами
(станом на 2010 рік вартість ляльки у крамниці становила $95, вартість усього комплекту могла становити до
$600). Винахідник бренду (1986 рік) – компанія Pleasant Rowland, з 1998 року бренд належить Mattel.
c Pro-Life Action League (PLAL, Ліга Дія за Життя) – неприбуткова організація. Місія – боротьба з абортами,
використовуючи усі можливі ненасильницькі прямі дії. Заснована у 1980 році. Штаб-квартира у Чикаго (штат
Іллінойс).
d Gay Games (Гей-ігри) – спортивні та культурні події, що організовуються міжнародною Федерацією гейігор один раз на 4 роки для спортсменів, художників та музикантів – представників співтовариства ЛГБТ
(лесбіянки, геї, бісексуали, транссексуали). Започатковані у Сан-Франциско (штат Каліфорнія) у 1982 році.
У 2010 році проводилися у Кельні (Німеччина). На 2014 рік заплановане проведення у містах Клівленд та
Акрон (штат Огайо).
e Fair Trade (дослівно: справедлива торгівля) – система сертифікації товару. У випадку кави сертифікат означає,
що кавові зерна були зібрані фермерами, які об’єднані у демократично керовані кооперативи, при цьому не
застосовувалася дитяча праця, дотримувалися обмеження на використання гербіцидів та пестицидів, фермери
отримали справедливу ціну тощо. Сертифікат завіряється неприбутковою організацією FLO-CERT, яка здійснює інспекцію. Націнка на сертифіковану каву коливається в межах 2-18% до звичайної ціни. Сертифікацію
проходить до 37% світового врожаю кави.
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кетолог приватного сектора може надмірно обмежувати операції неприбуткової організації, оскільки він або вона бажають «привласнити» благодійну
справу. Багато маркетологів відчувають, що вони можуть отримати найбільшу користь, якщо вони дуже тісно пов’язані з конкретним ділом, як от
Body Shop із навколишнім середовищем або 7-Elevena з Асоціацією м’язової
дистрофії. Маркетологи можуть прагнути ексклюзивних домовленостей з
неприбутковою організацією, що не є в інтересах останньої. Вони також можуть просто чинити тиск на неприбуткову організацію, аби вона не брала
участі в інших маркетингових справах між секторами чи навіть у деяких
видах фандрайзингу, які маркетолог вважає конкурентними.
Маркетолог приватного сектора може притягувати небажаний негативний розголос до неприбуткової організації – внаслідок своєї діяльності на
інших ділянках. Наприклад, у жовтні 1993 року, компанія Jenny Craig Inc.b
оголосила, що вона дає $10 за кожну нову заявку на участь у програмах з
худнення базованого у Далласі (штат Техас) фонду Susan G. Komen Breast
Cancer, а також витратить $7 млн. на рекламу підвищення обізнаності щодо
раку молочної залози. Однак, якраз перед анонсом програми Дженні Крейг
була притягнута до відповідальності Федеральною Торговою Комісією за застосування оманливих рекламних практик з необґрунтованими твердженнями щодо втрати ваги. Хоча Фонд Komen знав про майбутні звинувачення,
коли він укладав угоду з Дженні Крейг, він сподівався, що це питання буде
врегульоване до оголошення програми.59
Тісне ототожнення з провідною корпорацією може спричинити, що індивідуальні потенційні донори вважатимуть: неприбуткова організація має
меншу потребу прямого фінансування, оскільки вона «знаходиться під опікою» компанії. Армія Спасіння стурбована тим, що велика пожертва від
Джоан Крок може стримувати звичайних дарувальників. Також можна відштовхнути донорів та інших прихильників, якщо вони бачать надмірну комерціалізацію неприбуткової організації. Впровадження корпоративного
партнерства у державних школах спонукало багатьох батьків та соціальних
критиків говорити, що школи живлять їхніми дітьми корпоративний світ і
в основному вчать їх бути хорошими споживачами. Багато хто вважає, що
це не повинно бути основною (або жодною) справою шкільної системи, навіть
якщо вона суттєво обмежена у коштах.
Потім існує небезпека, що неприбуткова організація втратить довіру чи
цілісність через свою спільні справи з корпоративним сектором. Існує можa

7-Eleven (дослівно: 7-одинадцять) – компанія, американський оператор транснаціональної мережі роздрібної
торгівлі (найбільша у світі за кількістю торгових точок; діє у 18 країнах, охоплює понад 48 тисяч крамниць, у
тому числі 15 тисяч у Японії, понад 8 тисяч – у США; більшість крамниць працює на умовах франчайзингу).
Діє з 1927 року. Штаб-квартира – у Далласі (штат Техас). Є дочірньою структурою транснаціональної компанії
Seven & I Holdings Co (штаб-квартира у Токіо, Японія). Оборот материнської компанії станом на 2011 рік –
$62,7 млрд.
b Jenny Craig Inc. (Корпорація Дженні Крейг) – компанія, яка надає послуги зі схуднення, контролю ваги і
харчування. Заснована у 1983 році в Австралії подружжям Дженні ті Сідні Крейг. З 1985 року діє та базується
у США. З 2006 року – у структурі корпорації Nestle. Штаб-квартира у місті Карлсбад (штат Каліфорнія). Володіє мережею з понад 700 центрів управління вагою у США, Австралії, Канаді, Франції, Великій Британії та
низці інших країн. Поєднує індивідуальне консультування з продажем або доставкою клієнтам відповідних
продуктів харчування. Персонал налічує близько 3 тис. осіб.
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ливість, що організація буде звинувачена у «запроданстві» корпоративним
інтересам. Це потенційна проблема особливо для організацій культурної
сфери. Раніше ми згадували проблеми Лоуренса Смола з Smithsonian Institute. Зовсім нещодавно, мистецький критик з New York Times критикував
Los Angeles County Museuma за їх корпоративний альянс для виставки артефактів царя Тутанхамонаb. Він оскаржив стан справ, коли більшість людей
приймають факт, що музей “фактично продав своє добре ім’я і простір галереї комерційній компанії ... У культурних закладах сьогодні, здається, усе
більше та більше корупційної етики і підточування основоположних цілей
– як збереження колекцій та захист суспільних інтересів”.60
Коли у 1994 році нові етикетки харчових продуктів були впроваджені у
США, виробники Quaker Oats Squaresc, соусу до макаронів Healthy Choiced,
супів Progresso Healthy Classice допомогли Американській кардіологічній
асоціації у комплекті з домашнім тестом на холестерин поширювати брошури, які роз’яснювали етикетки. Проте дві третини брошури складали відсоткові купони на спонсоровані продукти харчування.61 Багато хто вважав,
що ця справа компрометує незалежність кардіологічної асоціації як голосу
просування кращого для серця здорового харчування та програм фізичних
вправ.
Яскравим прикладом спільного бренду, який розвинувся неналежним
чином, була угода 1997 року між Американською медичною асоціацію
(АМА) та Sunbeamf, яка дозволило Sunbeam поставити ім’я AMA на товарах,
починаючи з апаратів вимірювання кров’яного тиску до електрогрілок. Це
була ексклюзивна угода, за якою ім’я АМА не могло використовуватися на
конкуруючій продукції. Члени AMA підняли бурю протестів з приводу цієї
угоди, побоюючись, що ім’я AMA на цих товарах Sunbeam буде означати
схвалення чи/або означало б, що ці товари є кращі за конкурентні товари.
AMA відкинула угоду, але виплатила компанії Sunbeam $10 млн., щоб врегулювати позов за порушення контракту.62
Розчарування з боку неприбуткової організації від її корпоративного
альянсу може випливати з декількох джерел, що деталізовано у нещодавньому дослідженні таких альянсів.63 Вони включають:
a

Los Angeles County Museum of Art (LACMA, Художній музей Лос-Анджелес) – найбільший художній
музей на Заході США. Заснований як музей у 1961 році. До цього був частиною Музею історії, науки і мистецтва Лос-Анджелесу, заснованого у 1910 році. Містить понад 100 тис. експонатів. Понад 1 млн. відвідувачів на рік. Серед найбільш популярних виставок – «Скарби Тутанхамона» (1978 рік, 1,2 млн.
відвідувачів за 4 місяці), «Тутанхамон і золоте століття фараонів» (2005 рік, 940 тис. відвідувачів за 137 днів
виставки), виставки сучасного мистецтва тощо.
b Тутанхамон – давньоєгипетський фараон ХVІІІ династії. Жив у 1341-1323 роках до н. е. Став символом
давньоєгипетської цивілізації завдяки відкриттю (у 1922 році) його майже не пограбованої гробниці.
c Quaker Oats Squares (Вівсяні квадратові Квакера) – бренд вівсяних пластівців від компанії Quaker Oats.
d Healthy Choice (Здоровий вибір) – назва бренду охолоджених та заморожених продуктів харчування (заморожені обіди, гарніри, ковбаси, консервовані супи, морозиво, хліб тощо) від компанії ConAgra Foods,
Inc. (компанія з виробництва упакованої їжі; заснована у 1919 році, штаб-квартира у місті Омаха, штат
Небраска; станом на 2012 рік: виторг - $13,3 млрд., чисельність персоналу – 26,1 тис. осіб).
e Progresso Healthy Classic (Прогресо здоровий класичний) – бренд супових виробів від компанії Progresso
Quality Foods (заснована у 1925 році; штаб-квартира – у місті Новий Орлеан, штат Луїзіана; станом на 2012
рік – дочірня компанія корпорації Ceneral Mills).
f Sunbeam (Sunbeam Products, Inc., Корпорація «Сонячний промінь») – американська компанія, виробник
електричних побутових приладів. Заснована у 1897 році. Штаб-квартира у місті Бока-Ратон (штат Флорида). З 2004 року – дочірня компанія Jarden Corporation.
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Непорозуміння – часто на початку альянсу, коли, наприклад, кожна сторона має нереалістичні очікування відносно іншої сторони.
Нераціональний розподіл витрат і вигод – особливо, коли неприбуткова
організація відчуває, що вона отримує набагато менше, ніж її «справедлива частка».
Невідповідності повноважень – наприклад, коли неприбуткова організація отримує дуже мале право голосу у корпоративному просуванні
альянсу.
Невідповідність партнерів – особливо щодо стилю управління.
Нещасливий час – альянси можуть виявитися застарілими без прикладення зусиль.
Недовіра – стурбованість щодо мотивів інших може призвести до відсутності щирості або ж (що ще гірше) до спроб послабити партнера.

Розробка доброякісної причинно-пов’язаної
маркетингової стратегії
Під кутом зору маркетолога неприбуткової організації, існує низка
кроків, яким необхідно слідувати, аби маркетинговий альянс між секторами був успішним:
1. Використовуйте членів ради директорів і спільноти прихильників з
метою розпізнання потенційних партнерів. Вони також часто здатні
виявляти можливі проблеми.
2. Обирайте партнера, з яким є спільність інтересів. Таким чином Special
Olympics слід звертатися до компаній з виробництва спортивних товарів в якості спонсорів, програмам з подолання голоду – до мереж супермаркетів, а програмам протидії зловживання алкоголем – до
пивоварної або лікеро-горілчаної промисловості. Це було природно для
Національного центру у справах зниклих та експлуатованих дітей –
звернутися до компанії Kodaka з метою розробити систему розпізнавання людей за фотографіями, названу KidCare ID, яка допомагала б
поліції у випадках зниклих без вісті або викрадених дітей.64 Спільність
інтересів має низку переваг:
3 Обидві сторони, ймовірно, розуміють характер соціальної проблеми
та головні рішення.
3 Громадськість, ймовірно, буде менше підозрілою щодо участі маркетолога. Тобто, вони не будуть вбачати, що маркетолог робить
«справу на місяць».
3 Корпорації зі спільністю інтересів будуть набагато більш сприйнятливі до клопотань у спільних справах.
a Kodak (Eastman Kodak Company, Кодак) – американська компанія, у минулому – славетний виробник
фотоапаратів та фотоплівки. Заснована у 1881 році. Штаб-квартира у місті Рочестер (штат Нью-Йорк).
Компанія проґавила розвиток цифрової фотографії, відстала від конкурентів та після 2008 року стала збитковою. Чисельність працівників скоротилася більш як утричі (з понад 51 тис. до 16 тис. осіб). З січня 2012
року – знаходиться у процесі банкрутства (борги – близько $7 млрд.). Пробує реалізувати плани перепрофілювання виробництва. До 2008 року – найбільший у США забруднювач навколишнього середовища.
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3. Відсівайте партнерів, які можуть представляти конфлікт інтересів.
Уоллес та Мінц нарахували чотири можливі критерії дискваліфікації.
Неприбутковій організації слід виключати партнерів:
3 Чиї товар/послуга конфліктують з мандатом неприбуткової організації (наприклад, Frito-Laya не повинна спонсорувати програми
зниження жиру).
3 Чий продукт є ризиковий для здоров’я чи навколишнього середовища.
3 Хто знаходиться під слідством щодо завдання шкоди здоров’ю, навколишньому середовищі тощо.
3 Стосовно чиїх товарів і послуг (особливо у сфері охорони здоров’я)
твердження є необґрунтованими.65
4. Переконайтеся, що пропоноване партнерство задовольняє потреби і бажання корпорації (пам’ятайте, що це завдання маркетингу). Маркетолог неприбуткової організації, шукаючи корпоративного партнера,
повинен бути творчим у зображенні того, як причинно-пов’язаний
маркетинг справи може задовольнити корпоративні інтереси. Наприклад, Second Harvestb, базованій у Чикаго мережі громадських банків
їжі, яка годує голодних, у пошуках продовольчої компанії допомогло
зазначення, яким чином участь у пожертвах їжі через Second Harvest
може задовольнити деякі наведені нижче важливі потреби:
3 вирішення проблеми щодо надлишкових запасів;
3 забезпечення можливостей для податкових пільг;
3 розподіл продуктів у видимий спосіб, що може замінити просування у ЗМІ;
3 відхилення запитів благодійної організації змусить її звернутися
до роздрібних торгівців, з якими вона намагається будувати приязні відносини.66
5. Розробляйте ретельно сплановану, добре продуману пропозицію, перш
ніж контактувати з корпорацією. Включаючи наступне:
3 Покажіть, що благодійна організація добре провадить справи, а її
бренд не заплямований.
3 Покажіть, що корпорація буде мати вигоду під кутом зору її власних стратегічних і тактичних інтересів.
3 Покажіть, як корпорація може підвищити цінність проекту.
3 Вкажіть рівень ресурсу, необхідного для обох сторін.
3 Опишіть, як проект буде оцінюватися. 67
a

Frito-Lay (Фріто-Лей) – компанія з виробництва чіпсів та інших закусок. Заснована у 1961 році. Штабквартира у місті Плано (штат Техас). З 1965 року – дочірня компанія PepsiCo Inc. Щорічний виторг –
понад $1 млрд. (до 40% американського та до 30% світового ринку чіпсів).
b Second Harvest (Другий врожай) – неприбуткова організація. Місія – допомога їжею нужденним. Ініціатива діє з кінця 1960-х років. Як організація зареєстрована у 1979 році. Штаб-квартира у Чикаго (штат Іллінойс). З 2008 року має назву Годування Америки (Feeding America). Охоплює мережу з понад 200 банків
їжі, які діють практично у всіх громадах у всіх штатах США і мають партнерами понад 50 тис. місцевих
благодійних агенцій. Наприклад, безпосередньо у Чикаго щодня розповсюджується серед нужденних еквівалент 95 тис. порцій їжі.
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Відзначимо, що не завжди необхідно мати письмову пропозицію,
аби її представляти. Курт Ашерманн, колишній діяч Boys & Girls
Clubs of America, твердо вірить у «коротку пропозицію» щодо побудови партнерства. Він вважає, що дуже важливо провадити діалог з потенційним партнером і спільно будувати персональні
відносини, так само, як і організаційні.
Переконайтеся, що існує чітка специфікація ролей, що їх відіграє
кожен із партнерів. Переконайтеся, що комунікації існують у повному
обсязі, так що нікого це не здивує, особливо з неприємним публічним
розголосом. Знову ж таки, Курт Ашерманн був дуже обачний, на самому початку переговорів обговорюючи з потенційними партнерами
те, що він називає своїм списком «будемо робити/не будемо робити».
Найголовніше – це встановити, що саме неприбуткова організація не
буде робити для партнера. Це врятувало організацію від деяких недоладних вимог з боку партнерів, з якими вона дійсно бажала працювати.
Наполягайте на повній відвертості з громадськістю. Ніщо не буде саботувати хорошу причинно-пов’язану маркетингову програму
швидше, ніж засвоєння громадськістю, що коли корпорація Х жертвує благодійній організації Y 1% з продажів, це є обмеженням на всі
пожертви – і обмеження досить низьке! Better Business Bureau уважно
відслідковує подібну практику та вказує на сумнівні приклади, як от
у випадку фармацевтичної компанії, яка рекламує, що до $400 тис.
буде на благодійній основі надано у пожертву охороні здоров’я і освіті
– на суму пожертв, наданих клієнтами. Дійсно, компанія гарантувала
заздалегідь $400 тис. (що було добре саме по собі), але сума була абсолютно не пов’язана з тим, що робили споживачі.68 Корпоративні партнери також повинні погодитися, що мають бути цілком відвертими
стосовно того, що вони вкладають, а також – щодо виходу з угоди. Громадськість буде поважати організації, які визнають, що програма допомагає її кінцевим цілям, а також сприяє великій суспільній справі.
Зробіть відносини довгостроковими. Неприбуткова організація повинна остерігатися корпорації, що швидко перестрибує на питання,
можливо – для швидкої «фіксації іміджу». Неприбутковій організації
може стати боляче, якщо вона спирається на корпорацію, яка переслідує короткострокову мету, що вичерпується за короткий період – і при
чималому розголосі. Орієнтація на довгострокове партнерство також
дозволяє розвиватися в інших проектах як в ініціативних справах, з
метою служити своєму призначенню.
Вимоги від корпоративних партнерів не повинні бути надмірно обмежуючими, аби невиправдано ускладнювати операційну гнучкість неприбуткової організації. Неприбутковій організації слід, як мінімум,
погодитися не залучати до справи конкуруючих організацій. Корпорації бажають домінувати у благодійному проекті або ж, принаймні,
домінувати над безпосередніми конкурентами.
3
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Рисунок 17-7. Визнання корпоративної підтримки
Джерело: Люб’язність United Way of America
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10. Чесно оцінюйте результати. Це буде особливо важливо для корпоративних партнерів, які часто повинні міжсекторальні справи обгрунтовувати перед акціонерами. Це також дуже важливо для обох сторін,
аби вчитися на кожній справі таким чином, щоб поліпшувати майбутні зусилля. Старанні дослідження часто можуть бути основою для
залучення у майбутньому нових партнерів, які (що стає дедалі поширенішим у наші дні) прагнуть точних цифр стосовно можливих виплат. Відповідні оцінки залежать від проекту.
11. Переконайтеся, що корпоративна сторона отримує істотну хвалу за те,
що вона робить. Тут немає нічого поганого, корпорації майже завжди
прагнуть бути визнані гарними членами громади (та світу). Організація United Way особливо хороша у цьому відношенні (див. Рисунок 177).
Невпинність співпраці
У 2000 Джейс Остін з Гарвардського університету у книзі,(69) виданій
Drucker Foundationa, узагальнив досвід низки значних соціальних альянсів,
включно з альянсами між Timberland та City Year, Starbucks і CARE, Nature
Conservancy та Georgia-Pacificb. Остін виявив, що ці відносини розвиваються, проходячи, як правило, три стадії:
l Стадія філантропії, на якій організації знайомляться одна з одною під
час традиційного процесу пошуку і набуття корпоративних пожертв. Ця
стадія часто призводить до встановлення сильних персональних зв’язків.
l Стадія ділових угод, на якій організації переходять до конкретного партнерства з обміну ресурсами навколо конкретної визначеної діяльності.
Багато прикладів причинно-пов’язаного маркетингу є саме цього типу.
l Інтегративна стадія, на якій «місії партнерів, люди та діяльність починають здійснювати більше колективних дій та зазнавати організаційної інтеграції».
Досягнення Інтегративної стадії, коли обидва партнери дуже цінують те,
що різні види безупинної співпраці виробляють важливі цінності для обох
сторін. Грунтуючись на своєму широкому досвіді, Остін розробив «7 Cc стратегічного співробітництва» як керівництво для потенційних партнерів. Вони
викладені в Ілюстрації № 17-3.

a

Drucker Foundation (Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management, Фонд менеджменту неприбуткових організацій імені Петера Ф. Друкера) – неприбуткова організація. Місія – зміцнення і натхнення
керівників соціального сектору та їх партнерів у бізнесі й уряді, з метою сприяння спільному служінню,
розвитку та провадженню справ. Заснована у 1990 році. Штаб-квартира у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк).
З 2002 року – Leader to Leader Institute (Інститут лідер лідеру), з 2009 - Frances Hesselbein Leadership Institute
(Інститут управління Френсіс Хесселбейн).
b Georgia-Pacific (Georgia-Pacific, Джорджія-Тихоокеанське ТОВ) – американська компанія, провідний
виробник і дистриб’ютор тканин, целюлози, паперу, паперових рушників, упакування тощо. Заснована у
1927 році. Штаб-квартира у Атланті (штат Джорджія). Близько 300 філій та представництв у різних країнах
світу. Станом на 2004 рік виторг – близько $20 млрд. З 2005 року – дочірня компанія Koch Industries (транснаціональний конгломерат, належить переважно родині Кохів; штаб-квартира у місті Вічіта у штаті Канзас;
виторг у 2011 році – $110 млрд.). Чисельність Georgia-Pacific персоналу у 2010 році – 40 тис. осіб.
c 7 С – англійською мовою: Connection, Clarity, Congruency, Creation, Communication, Continual, Commitment.
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Ілюстрація 17-3.
7 С Джеймса Остіна для стратегічної співпраці
ЗВ’ЯЗОК з Метою та Людьми.
Альянси є успішними, коли ключові
особистості персонально та емоційного
пов’язані із соціальною метою альянсу
і один з одним.
ЯСНІСТЬ Мети. Співучасники потребують ясності (найкраще у письмовому вигляді) щодо мети спільних
зобов’язань.
УЗГОДЖЕНІСТЬ Місії, Стратегії та
Цінностей. Чим тісніший зв’язок між
місією, стратегією та цінностями між
двома організаціями, тим більше потенційних вигод від співпраці.
СТВОРЕННЯ Цінності. Високо продуктивна співпраці є навколо мобілізації та поєднання декількох ресурсів і
можливостей з метою створення вигоди
для обох сторін і соціальної цінності
для суспільства.
КОМУНІКАЦІЯ між Партнерами.
Навіть за наявності добрих персональ-

них відносин, емоційних зв’язків, стратегічної відповідності та успішного творення цінності, партнерство є без
міцного фундаменту, якщо йому не
вистачає ефективного постійного комунікаційного процесу.
БЕЗПЕРЕРВНЕ Навчання. Еволюцію партнерства не можна повністю
спланувати або цілком передбачити, а
тому партнери повинні розглядати
альянси як навчальні лабораторії та
культивувати етику відкриття, яка підтримує постійне навчання.
ПРИХИЛЬНІСТЬ
Партнерству.
Сталі альянси закріплюють процес їх
співпраці. Вони сплітають стимули до
співпраці в їх окремих системах і закарбовують їх у культуру організації.
Як убезпечення проти відходу ключових осіб, вони забезпечують безперервність шляхом розширення можливостей всіх рівнів організації.

Джерело: James Austin, The Collaboration Challenge (San Francisco: Jossey-Bass
Publisher, 2000). Друкується з дозволу John Wiley & Sons, Inc.a

Управління портфоліо
Важливим результатом у ХХІ столітті стосовно корпоративних альянсів
є зростання кількості неприбуткових організацій, які на даний час підтримують декілька партнерств одночасно. Наприклад, у 2005 році підрахунок
засвідчив наступну кількість корпоративних партнерів великих неприбуткових організацій: 70

Організація

Корпоративні партнери

Habitat for Humanity International
Boys & Girls Clubs of America
Easter Seals
Girl Scouts

72
39
23
27

a John Wiley & Sons, Inc. (скорочено: Wiley, Уайлі) – транснаціональна компанія, видавець, що спеціалізується на випуску академічних публікацій – для фахівців, викладачів, студентів тощо, як у друкованому,
так і в електронному вигляді. Заснована у 1807 році у Нью-Йорку. Штаб-квартира у місті Хобокен (штат
Нью-Джерсі). Станом на 2012 рік виторг склав $1,8 млрд., чисельність персоналу – близько 5,1 тис. осіб
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Викликом для цих неприбуткових організацій є те, як одночасно, з плином часу управляти кожними відносинами, а також – як вони повинні співвідноситися одні до одних. Останнє цілком можна опрацювати за допомогою
моделей портфоліо, які обговорювалися у Розділі 3. Партнерство може будуватися за трьома вимірами. Спершу, згідно з Остіном, воно може розглядатися як філантропічне, ділове або інтегральне. По-друге, воно може
будуватися з погляду на конкретні ресурси, які привносить: гроші, волонтери та спеціальні знання (наприклад, маркетингові навички). По-третє,
воно може бути розділене на партнерства з високим та низький потенціалом
у довгостроковому плані. Це дає наступну матрицю:
Стадія філантропії

Стадія філантропії

Стадія діло- Стадія діло- Інтегральна Інтегральна
вих угод
вих угод
стадія
стадія

Низький
потенціал

Високий
потенціал

Низький
потенціал

Високий
потенціал

Низький
потенціал

Високий
потенціал

Приносить
гроші
Залучає
людей
Приносить спеціальні знання

Нарешті, кожна потенційна справа може бути описана (усередині своєї
клітинки) відносно її поточного або потенційного обсягу, скажімо: велика,
середня та мала. Очевидно, що неприбуткова організація прагне:
1. Є справи на всіх трьох стадіях розвитку. В ідеалі, бажано мати велику
кількість потужних інтегральних партнерств великого обсягу, що надають ресурси в усі три сфери. Однак, вони будуть рідкісними і не
обов’язково будуть тривати вічно – наприклад, оскільки змінюються
корпоративні цілі (та цілі неприбуткової організації). Отже, неприбуткова організація потребує мати інші справи зі значним потенціалом,
на стадіях ділових угод та філантропії. Вони можуть бути великими
або середніми та, можливо, при нагоді – малими, якщо потенціал здається величезним (наприклад, з дуже близькою й очевидною відповідністю до місії).
2. Є справи, що надають ресурси усіх трьох видів. Особливо важливо генерувати ресурси «спеціального знання». Як ми вже казали протягом
усієї цієї книги, приватному сектору доведеться багато чому навчати
менеджерів неприбуткових організацій, і партнерство для досягнення
цього є чудовим засобом.
3. Звести до мінімуму на всіх стадіях кількість партнерств з низьким потенціалом. У приватному секторі добре відомо, що слабкі товари та
бренди матимуть величезні приховані витрати, оскільки менеджери
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витрачатимуть на них забагато часу, марнуватимуть кошти та час
штатного персоналу, які могли бути продуктивно використані в іншому місці. Те ж саме є стосується слабкого партнерства.
4. Розглянути питання щодо організації штатного персоналу, залученого
до партнерства, навколо вказаних поділів. З метою запуску справ на
стадії філантропії партнерство залучає відмінні види персоналу, відмінні системи та стилі управління, аніж ті, що діють у випадку запуску справ на стадії ділових угод або ж інтегральній стадії. Так само
управління партнерством, за якого «валютою» є люди, буде дуже відрізнятися від управління тими партнерствами, які організовані навколо грошей.
Неприбуткові організації намагаються розібратися з цими варіантами.
Курт Ашерманн, колишній діяч Boys & Girls Clubs of America, описує свій
підхід в Ілюстрації 17-4. Це сфера, в якій протягом наступного десятиліття
ми можемо очікувати значного зростання у розвитку більш складних моделей планування.
Ілюстрація 17-4.
Курт Ашерманн з Boys & Girls Clubs of America про
причини партнерства
На початку 1990-х років в якості
старшого віце-президента з розвитку ресурсів я зрозумів, з наближення журналу Reader's Digesta до здійснення їх
річного пожертви у розмірі $30 тис., що
фінансування з боку корпоративного
світу змінюється. Наш звичний контакт
в офісі голови направив нас у відділ маркетингу та продаж, аби ми отримали
нашу пожертву. Після зволікання, я
зв'язався з ними і дійшов висновку:
вони шукали нас, щоб ми стали більше
співпрацювати з ними у використанні
цих грошей, з метою сприяти розумінню
Reader's Digest як хорошого корпоративного громадянина. Вони також просили нас бути творчими у досягненні
потенційних клієнтів. Ми потинялися
навкруги того, що вони шукали, й
врешті-решт представили «базове розуміння» розширеної програми.
Наш новий підхід призводить до отримання $30 тис. річної пожертви, що

a

протягом п'яти років зростає до зобов’язання на $1 млн. Здавалося, цей
новий підхід працював.
Після обговорень з членом нашого
правління Ріком Гоінгсом (пізніше –
генеральний директор корпорації
Avon), ми дійшли висновку щодо потреби сформулювати нові стратегії з
метою досягнення корпоративних донорів – з більш ніж просто витратами.
Наша стратегія причинно-пов’язаного
маркетингу була результатом, і ми
створили нові системи ведення бізнесу
під назвою Фандрайзинг “Менше пропозиції”.
У середині 90-х ми усвідомили, що
ми вийшли на певний рівень і почали
налаштовувати систему. Ми запитали
наше правління стосовно персоналу,
який ми залучили з прибуткового сектору, і створили для партнерства маркетингову команду. Ця команда знову
змінила нашу мову і наш спосіб діяль-

Reader's Digest (Дайджест читача) – американський щомісячний журнал, орієнтується на інтереси родини. У політичних
і соціальних питаннях стоїть на консервативних та антикомуністичних позиціях. Видається у США з 1922 року. З 1938
року почав видаватися також у Великій Британії та здобув статус міжнародного журналу. Штаб-квартира у Нью-Йорку
(штат Нью-Йорк). Належить компанії Reader's Digest Association, Inc. Станом на 2012 рік журнал виходив на 21 мові народів світу загальним накладом близько 19 млн. примірників (у тому числі понад 5,5 млн. примірників становить наклад
американського видання), поширювався у понад 70 країнах (в Україні виходить з 2007 року).
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ності, та почала формулювати стратегію Стратегічної Філантропії (Роберто
Гоізета, пізній генеральний директор
корпорації Coca-Cola, був першим, хто
використав цей термін з метою описати, як Coke підходила до своєї благодійної роботи). Ця стратегія закликала
до впровадження систем з метою вивчення стратегії корпорації маркетингу та продажів так само, як її
методів орієнтації на споживача, та
була зосереджена на переконанні потенційних партнерів, що ми дбаємо про
їхній бізнес, а також про те, що вони
могли б зробити для нас. Це призвело
до зобов'язань у розмірі $60 млн. від
корпорації Coca-Сola, а також до
зобов’язань на $7 млн. від таких компаній, як J. C. Penneya, GAP та інші.
Зрештою, хоча ми швидко придбали репутацію як благодійники, що
«отримали привабливість», але коли
ми підійшли до ХХІ століття, ми усвідомили новий діловий клімат, включаючи вибух світу dot.com, що
наказало нам бути ще більш обачними
у наших відносинах з корпоративними
партнерами.
Багато що з нашого успіху, як ми віримо, відбулося внаслідок нашого використання бізнес-практик у ділових
відносинах з корпораціями. Ми розуміли, що CRMb (акронім для причиннопов'язаного
маркетингу
у
неприбутковому світі) означає маркетинг партнерства з клієнтами у світі

прибуткових організацій, і ми розуміли, що нашими клієнтами є корпорації. Ми зробили конкретні кроки, аби
винайти собі нові способи поводження:
3 Ми почали ставитися до наших корпоративних партнерів, як ставилися б їхні рекламна агенція та
агенція з просування, з командами
людей, що працюють з розрахунку.
3 Ми відповідаємо за всі витрати і закликаємо наших партнерів творчо
мислити про їхній бізнес та яким
чином їх благодійність могла б його
збільшити, а потім швидко приступаємо до втілення їх ідей.
3 Корпоративна Група Можливостей
(Corporate Opportunities Group –
COG) народила першу (ми віримо)
офіційну команду неприбуткової
організації, з перехресними функціями, назавжди створену виключно для прицілювання та
«приземлення» великих корпоративних рахунків на благодійність.
Сила COG випливала із зобов'язань
вищого керівництва всієї організації «позичати» команді співробітників, причому їх продуктивність у
команді включалася у їхню оплату
праці. COG працює і побачила великий успіх з Crest/P&Gc, the Sports
Authorityd, Post Cerealse, and Circuit
Cityf, які підписали з Boys & Girls
Clubs of America багаторічні та багатомільйонні угоди стосовно перехресного просування.

a J. C. Penney (JC Penney Company, Inc., широко відома як JCPenney, ДжейСіПенні) – американська компанія, власник
мережі універмагів для середнього класу. Заснована у 1902 році. Штаб-квартира у місті Плано (штат Техас). Станом
на 2010 рік – понад 1100 крамниць у всіх штатах. Характерна ознака – у одному комплексі з крамницею здаються в
оренду приміщення для кав’ярень, магазинів оптики, майстерень ювелірних виробів тощо. З 1998 року діє Інтернеткрамниця, яка реалізує товари у більшості країн світу і є одним з провідних сайтів з продажу одягу та товарів для дому.
Виторг компанії станом на 2012 рік – $17,2 млрд.
b CRM (Customer Relationship Management, Система управління взаємовідносинами з клієнтами) – прикладне програмне забезпечення для організацій, призначене для автоматизації стратегій взаємодії із замовниками (клієнтами),
зокрема, з метою підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом
збереження інформації про клієнтів та історії відносин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процедур та подальшого аналізу результатів. CRM – модель взаємодії, за якої центром всієї філософії бізнесу є клієнт, а основними
напрямками діяльності є заходи з підтримки ефективного маркетингу, продажу та обслуговування клієнтів.
c Crest/P&G – тобто у випадку бренду зубної пасти Crest виробництва компанії Procter & Gamble Co.
d Sports Authority (Sports Authority Inc., Спортивні Авторитети) – американська компанія, власник однієї з найбільших
у США мережі крамниць спортивних товарів. Заснована у 1927 році. Штаб-квартира у місті Енглвуд (штат Колорадо).
З 2006 року – належить інвестиційній компанії Leonard Green & Partners. Станом на 2011 рік – понад 460 крамниць
у 45 штатах. Чисельність персоналу – понад 14,2 тис. осіб.
e Post Cereals (Post Cereals Inc., Зернові повідомлення) – американська компанія, виробник продуктів харчування на основі
зернових (сухі сніданки, пластівці, вафлі тощо). Заснована у 1895 році, штаб-квартира у місті Сент-Луїс (штат Мічиган).
Неодноразово проходила через реорганізацію, злиття та зміну назви. З 1985 року – у структурі корпорації Philip Morris.
f Circuit City (Circuit City Stores, Inc., Коло міських крамниць) – американська компанія, власник мережі крамниць з
продажу побутової електроніки. У 2000-х роках – друга за величиною спеціалізована мережа у США (567 супермаркетів електроніки). У 2009 році компанія пройшла процедуру банкротства та була ліквідована.
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Висновки
На додаток до готівкових пожертв та волонтерської підтримки, існує велика кількість інших видів допомоги, необхідних неприбутковим організаціям з метою досягнення їх цілей. Дедалі більше неприбуткових організацій
звертаються до ділових альянсів за допомогою у справі використання їх власних обмежених ресурсів.
Співпраця з рекламною агенцією була одним з найбільш тривалих джерел
підтримки бізнесом неприбуткових організацій. Агенції часто бажають допомогти неприбутковим організаціям, оскільки ділові зв’язки у взаємовідносинах приносять добру репутацію, шанс бути дуже творчими, шанс
надати досвід молодшому персоналові, причому значний клієнт не ризикує.
Однак є ризики для неприбуткової організації, якщо оголошення агенції погано забезпечують продукування цінностях або ж випускають з уваги цілі
неприбуткової організації.
Швидко зростаючою формою партнерства бізнесу та неприбуткових організацій є причинно-пов’язаний маркетинг. Причинно-пов’язаний маркетинг являє собою механізм, за допомогою якого корпорація намагається
збільшити власні продажі, шляхом сприяння цілям однієї або більше неприбуткових організацій. Розпочатий у 1982 році компанією American Express,
причинно-пов’язаний маркетинг на даний час становить, за деякими оцінками, бізнес на $1,34 млрд. Є чотири головні види причинно-пов’язаного
маркетингу: просування питання корпорацією; спільне просування питання; пов’язаний з продажами фандрайзинг; ліцензування. Інші види
альянсів включають підтримку в Інтернеті, волонтерство та ділові спеціальні
знання.
Як для маркетологів, так і для неприбуткових організацій в альянсах
поміж секторами існують переваги та ризики першого і другого порядку.
Маркетологи можуть бути звинувачені у цинічних спробах приховати нездорові практики провадження бізнесу. Нещирість може вплинути на їх корпоративний образ або ж отруїти їх партнерство з неприбутковою організацією.
Вони також можуть бути звинувачені у надмірній праведності та/або визиску. Для неприбуткової організації існують ризики, що загальні пожертви
можуть зменшитися. Корпоративні партнери можуть надмірно обмежувати
діяльність неприбуткової організації. Вони можуть принести небажаний
«багаж», і неприбуткова організація у помилковому виді партнерства може
втратити свою власну цілісність. Установи культури мають особливі виклики стосовно «продажу своєї душі» корпоративному світові.
Етапи розробки доброякісної стратегії причинно-пов’язаного маркетингу
вимагають ретельного відбору корпоративних партнерів зі взаємними інтересами, можливо – з використанням порад членів правління. Партнери з конфліктами інтересів мають бути відсіяні. Клопотання стосовно партнерства
повинне слідувати засадам добросовісного маркетингу, показуючи партнерам, яким чином співпраця задовольняє корпоративні потреби та бажання.
Пропозицію співпраці потрібно викласти ретельно, у точних термінах. В ідеальному варіанті партнерство має бути довгостроковим та з повною відвер-
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тістю як перед громадськістю, так і між партнерами. Результати мають бути
чесно оцінені.
Запитання
1. Ви збираєтесь вступити у партнерські відносини з корпорацією для
проведення благодійної акції. Вона надає допомогу співробітниками та деякими товарами. Її корпоративне ім’я буде відображатися скрізь, у тому
числі на всіх сувенірах з події. Як ви з’ясуєте, чим навантажити корпорацію?
2. У вас є велика компанія з виробництва мила, яка бажає спонсорувати кампанію заохочення миття рук у Судані. Проте вона бажає стати
ексклюзивним брендом, залученим до кампанії. У вас є державне фінансування на частину кампанії. Чи ви погодились би на вимогу компанії? Чому?
3. Коли неприбутковій організації слід відмовитися від партнерства?
Чи існують ситуації, коли вона буде зазнає певних втрат, якщо так вчинить?
4. Ваш корпоративний партнер говорить, що він є кращим маркетологом, аніж ви. Він призначив одного із своїх кращих молодших співробітників на вашу кампанію. Він наполягає на прийнятті найбільш важливих
рішень щодо реклами, роботи з місцевою спільнотою, PR та лобіювання. Як
би ви відреагували та чому?
5. Ви порадили б неприбутковій організації мати стільки партнерів,
скільки вона може? Припустимо, що Американська Легенева Асоціація має
11 фармацевтичних компаній та декількох продавців товарів і послуг, які
бажають партнерських відносин. Чи повинна вона взяти їх усіх? Якщо ні,
тоді які критерії ви б встановили?
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«МИ ЗАСТРЯГЛИ І, ЗДАЄТЬСЯ, НЕ МОЖЕМО ЗРОСТАТИ»
Чи мають життєвий цикл неприбуткові організації? Багато теоретиків
та консультантів зі сфери менеджменту вважають, що так. У газеті The
Chronicle of Philanthropy від 6 квітня 2006 року розповідається про The
Shakespeare Theatre of New Jerseya, як яскравий приклад такої організації. Під керівництвом директора Бонні Монтеb він був доволі успішним
протягом дев’яти років, залучивши $7,5 млн. у кампанії зі збору коштів
та переїхавши до нової будівлі. Однак, це не стало системою і не вистачало
економічного зростання. Такий стан у життєвому циклі компанії отримав
назву «заарештованого розвитку».
Яким же чином оновлюють систему, підтримуючи її креативність та
яскравість?
Зазвичай головною проблемою є те, що стиль управління, який обирає
організація на одному етапі, не зовсім підходить на іншому етапі її розвитку. Нова організація потребує харизматичного, жорсткого мотиватора. Ідеально на цю роль підійшла б людина, яка здатна надихнути
волонтерів надавати допомогу, донорів – проявляти щедрість, корпорації
– допомагати шляхом партнерства, а новий персонал – більше працювати
за платню нижчу від ринкової лише з тієї причини, що вони довіряють
баченню свого лідера.
Проте на етапі розквіту потрібен зовсім інший керівник. Організації
потрібен такий бос, який звільнятиме новобранців, незважаючи на їх початкову допомогу та ентузіазм, оскільки вони не справляються зі своєю
роботою. Персоналізовані звернення до донорів мають поступатися системі відстеження донорів, довготривалому культивуванню та частому
a

The Shakespeare Theatre of New Jersey (Театр Шекспіра Нью-Джерсі) – незалежна театральна трупа, знаходиться на території Університету Дрю, у Медісоні, штат Нью-Джерсі. Заснований у 1962 році. Щороку
театр відвідує близько 100 тисяч дорослих та дітей. У штаті налічується 22 постійних співробітника та до
250 осіб залучається кожного сезону до участі у виставах. Пожертви надходять з близько 1,5 джерел.
b Бонні Монте (Bonnie J. Monte) – театральна діячка, з 1990 року – художній керівник Театру Шекспіра
Нью-Джерсі; здійснила постановку близько 50 вистав за творами Шекспіра та інших класичних авторів.
Має багато мистецьких нагород і відзнак.
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схваленню. Нові підприємства потребують нового капіталу, тож повинні
мати добре продумані стратегічні плани. Потенційні корпоративні партнери бажатимуть бачити більш «фаховий» менеджмент. Це є смілива
наглядова рада, яка визнає, що на даному етапі життєвого циклу може
статися так, що засновник має відійти на бік та, можливо, взяти на себе
іншу роль – наприклад, голови правління, «почесного генерального директора», або ж обрати інший варіант порятунку престижу. Щасливою
є організація, генеральний директор якої розуміє свої обмеження і добровільно переходить до іншої неприбуткової організації, повертаючись
на початкову стадію життєвого циклу. Навіть ще більш вдалою є організація, генеральний директор якої самостійно бачить потребу у зміні керівництва та відповідно реагує на це.
Здійснення аналізу життєвого циклу надасть змогу генеральному директору (такому як Бонні Монте) виявити, що поточні проблеми – зовсім
не її провина. Вони очікуються саме на стадії, коли організація знаходить
себе. Виклик полягає у тім, щоб мати справу з новими реаліями. До її
честі, Бонні Монте найняла двох фандрайзерів, так що театральна економічна основа змогла наздогнати творче зростання. Кошти подвоїлися.
Іноді причиною проблеми є невідповідність між наглядовою радою та
генеральним директором, оскільки одні з них знаходяться на одній стадії
життєвого циклу, а інші – десь в іншому місці. Декілька консультантів
описують «бюрократичну» стадію, на якій організації (часто великі)
кам’яніють. Якщо наглядова рада складається з тих, хто допоміг заснувати організацію та забезпечив її зростання, тоді вони можуть бути саме
на бюрократичній стадії та у суперечності з генеральним директором (зазвичай новим), який розчарований внаслідок нестачі інновацій та динамізму. Звичайно, комусь потрібно змінитися. Заради організації,
хочеться сподіватися, це має бути наглядова рада.
Робін Протро, виконавчий директор філії у штаті Меріленд Фонду
раку молочної залози Сюзен Г. Коменa, мала саме таку проблему. Як вона
побачила, організація перебувала у стані, що описується як «стадія йтийти». Згідно з Протро, вони мали поєднати зусилля зі збору коштів під
контролем штатного персоналу, але багато хто з наглядової ради прагнув
використовувати підпис організації (Перегони для Лікування) самостійно. Протро перемогла і наглядова рада змінилося, проте «це було боляче. Ми втратили членів наглядової ради».
Джерело:Holly Hall, “Getting Over Growing Pains,” The Chronicle of Philanthropy, April 6, 2006, pp. 41-44. Відтворюється з дозволу The Chronicle of Philanthropy, www.philanthropy.com
a

Фонд раку молочної залози Сюзен Г. Комен (Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, з 2007 року –
Susan G. Komen for the Cure, Фонд Сюзен Г. Комен для Лікування) – неприбуткова організація, заснована
у 1982 році Ненсі Г. Брінкер, чия старша сестра Сюзен Г. Комен померла від раку молочної залози у віці 36
років. Місія Фонду – подолання раку молочної залози. Штаб-квартири у Далласі (штат Техас) та Вашингтоні (округ Колумбія). З моменту створення Фонд зібрав та вклав у реалізацію своєї місії понад $2 млрд.
(в тому числі у 2009/2010 фінансовому році – близько $400 млн.). У програмах Фонду працює понад 100
тис. волонтерів, а 124 філії діють у 50 країнах світу.
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Як ми бачимо, чисельні неприбуткові організації стають масштабними,
включаючи низку комплексних перетворень, і зазвичай залучають бізнесменів, їхні концепції та інструментарій з метою покращення своєї діяльності. Неприбуткові організації часто повинні керувати значною кількістю
партнерських відносин з приватним сектором, великими і плинними штатами волонтерів, а також, у більшості випадків, працювати з використанням
різних каналів. Багато неприбуткових організацій, такі як Хабітат для людства, беруться за істотні міжнародні сміливі справи.
Звичайно, більшість неприбуткових організацій є невеликі за розмірами.
Таким чином, ми починаємо з розгляду проблем організацій, які тільки починають думати, що маркетинг може включати набір корисних концепцій
та інструментарію, що здатен допомогти їм більш ефективно реалізувати їх
місію.

ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ – ШТОВХАТИ ЧИ ВТЯГНУТИ?
Коли маркетинг розглядається перш за все як філософія та набір інструментарію для покращення діяльності організації, він зазвичай впроваджується одним із двох способів. Одна модель, це коли маркетинг
проштовхують в організацію одна або декілька ключових осіб, які пізнали
його потенціал на семінарах інших організацій або пройшли офіційне академічне навчання. Це також можуть бути члени наглядової ради або ж люди,
що прийшли до неприбуткової організації із комерційного підприємства, де
маркетинг є потужною силою. Ці агенти потенційних змін, рухаючись в організації наче човники, намагаються переконати інших, перш за все генеральну дирекцію, у розсудливості своїх поглядів. Вони нерідко
зіштовхуються зі значним опором всередині організації, який проявляється
у недооцінці функцій маркетингу і постійних натяках на його огидні прояви.
Доки агенти змін не займуть дуже високі посади в організації або ж не стануть дуже переконливими у своїй персональній кампанії з підбурювання,
цей період впровадження, ймовірно, триватиме за сценарієм «штовхання».
Іншим загальним шаблоном для періоду впровадження може бути втягнення маркетингу в організацію силами навколишнього середовища. Це відбулося у сфері охорони здоров’я у 1980-х роках, коли ринкові умови
збільшили тиск на неприбуткові лікарні з метою поліпшення їхньої діяльності. Маркетинг почали розглядати як потенційний надзвичайно корисний
підхід до такого удосконалення. Аналогічна картина є очевидною в організаціях, які «відкривають» соціальний маркетинг. Тиск щодо впровадження
маркетингу збільшується в умовах, коли один або більше прямих конкурентів починають використовувати маркетинг, або ж за наявності чуток, що
вони починають це робити. Маркетинг може бути запроваджений швидше
за сценарієм «втягнення» цієї системи в організацію, аніж коли його «штовхають» в інституцію, яка часом є впертою.
На стадії зростання після впровадження маркетингу здійснюються
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спроби розширення його ролі та формалізації його позиції в організації. Зазвичай, маркетинг спочатку легалізується в якості штатної функції з координації програм та надання консультацій іншим співробітникам. Тільки
пізніше, коли маркетинг доведе свою цінність та/або тиск зовнішнього середовища стає потужнішим, вона змінюється на певну лінійку функцій з власним штатним персоналом та відповідальністю за програми і конкретний
обсяг результатів.
Навіть коли маркетинг стає офіційним департаментом, на фазі зростання
його роль може бути несуттєвою. Фазу зрілості можна визначити як перетворення маркетингу з простого відділу або функції на інтерес керівників
вищого рівня. На цій стадії філософія маркетингу поширюється в організації
на процес планування. Маркетинг має вже мало недоброзичливців і практично не потрібує зусиль, аби він застосовувався на ринку. Увага переміщується на наступне: яким чином добре працювати з ринком .
У цьому розділі ми перш за все обговоримо належне положення маркетингу в організації. На черзі у нас буде обговорення, як має бути структурована діяльність у сфері маркетингу та яким чином маркетингова орієнтація
може бути втілена, перш ніж перейдемо до важливих викликів, які нині постають перед найбільшими неприбутковими організаціями.

ПОЛОЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Позиціонування маркетингу в організації, і навіть те, як його назвати, це
не є незначним рішенням. У 1970-х та 1980-х роках, коли маркетинг був
вперше належним чином застосований у неприбутковій сфері, він здебільшого позиціонувався на нижніх рівнях організації або ж виконував деякі
консультативної функції для штатних працівників. Коли в Американському
онкологічному товаристві вперше було запроваджено посаду маркетолога,
кандидат мав відповідати за «маркетингову розвідку» та знаходитися внизу
організаційної структури, звітуючи віце-президенту з комунікацій, який
також наглядав за віце-президентом у справі зв’язків з громадськістю та реклами, і віце-президентом з виробництва продукції. Це відображало як відсутність розуміння маркетингу всередині організації, так і відсутність
вдячності за внесок, який він міг зробити у місію організації. Після низки
років та значної уваги до демонстрації того, як стратегічний маркетинг працює, а також просування маркетингових успіхів, головна особа з маркетингу
стала віце-президентом зі стратегічного маркетингу та брендингу, звітуючи
безпосередньо генеральному директору.
Навіть сьогодні є багато розбіжностей у багатьох неприбуткових організаціях стосовно того, де саме маркетинг має бути придатним. На наш погляд,
маркетинг повинен знаходитися на самій верхівці в управлінні організацією.
Залежно від місії організації, є доцільним, щоб генеральний директор мав
відповідні гарні маркетингові навички та «маркетингове мислення». Це випливає з наших аргументів на самому початку цієї книги, що маркетинг має
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надзвичайно важливе значення внаслідок його ролі, яка полягає у впливі на
поведінку, а його арсенал концепцій та інструментарію є (у кращих організаціях) зосереджений, як лазер, на цій поведінковій суті. Як було нами зазначено у Розділі 3, неприбуткові організації мають велику кількість
власних виборців, на яких їм потрібно впливати, включаючи клієнтів, спонсорів, регуляторів, комерційних партнерів та ЗМІ. Оскільки вплив на поведінку є критичним для досягнення успіху, маркетинг мусить відігравати
центральну функцію у процесі реалізації місії.
Багато організацій історично домінували завдяки набору навичок, аніж
завдяки маркетингу. Прикладом можуть бути Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC). Сильний вплив на цю організацію мають вченімедики, епідеміологи та інші, які історично вважали маркетинг занадто
дурним, занадто надокучливим, занадто незначним для їх основної місії.
Проте, починаючи з 1990-х років, CDC поступово сприйняли соціальний маркетинг як головну парадигму, і маркетингове мислення повільно просочувалося в організацію. Нарешті, у липні 2006 року, CDC створили
Національний центр маркетингу охорони здоров’я у структурі свого профільного Міністерства охорони здоров’я та соціальних службa (www.cdc.gov
/healthmarketing/). Він визначає маркетинг охорони здоров’я як «створення, комунікацію та доставку медико-санітарної інформації, застосування
заходів, що зорієнтовані на цільову аудиторію, а також наукове обґрунтування стратегій з охорони та зміцнення здоров’я різних верств населення».
Це, звичайно, втручання, яке відрізняє маркетинговий підхід від більш традиційних «комунікацій охорони здоров’я».
Якщо такі органи, як Національний центр маркетингу охорони здоров’я,
є найбільш ефективними, усе ж таки функціонування маркетингу потребує
ресурсів і обов’язкового контролю задля досягнення успіху – таким чином,
щоб викликати організаційні наслідки, необхідні неприбутковим організаціям для процвітання. Це означає, що маркетинг у кінцевому підсумку мусить мати визначену позицію з істотними бюджетами та прямими
повноваженнями, щоб визначені настанови були втілені у життя. У перші
роки для маркетологів може бути розумним прийняти штатну посаду не раніше, ніж вони доведуть свою заслуги і самі здобудуть прихильність традиційно підозрілих штатних співробітників.
Наступним питанням тоді є таке: Що ж повинні контролювати маркетологи? Це питання було ще не вирішене у 2006 році у різноманітних організаціях, з якими ми мали контакт. Ось деякі назви посад зі сфери маркетингу,
з якими ми зіштовхнулися:
l Віце-президент з питань стратегічного маркетингу та брендингу,
l Старший директор напряму маркетингового обслуговування,
l Віце-президент з університетських відносин,
a Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб (Department of Health and Human Services) – федеральне міністерство США. Створене у 1953 році. Мета: охорона здоров’я всіх американців та надання основних соціальних послуг. Чисельність персоналу – 67 тис. осіб. Бюджет станом на 2010 рік – $78,4 млрд.
Резервний фонд з метою реформування системи охорони здоров’я – $635 млрд.
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Директор з продажу та маркетингу,
Старший віце-президент з питань маркетингу та комунікацій,
Директор з питань взаємовідносин/маркетингової групи,
Національний директор з просування,
Директор з розвитку,
Віце-президент з питань комунікацій,
Менеджер, управління брендом.

З переліку цих посад зрозуміло, що у кращих організаціях слово «маркетинг» інколи навіть не зазначається у назві посади. Крім того, вона часто містить одну чи більше із наступних функцій, проте, зазвичай, не всі:
s Комунікації,
s Розвиток (що зазвичай означає фандрайзинг),
s Членство (що також може включати фандрайзинг)
s Суспільні справи (що може означає зв’язки з громадськістю),
s Бренд-менеджмент,
s Продажі (що може включати прейскурант та роздрібні операції).
Найчастіше комунікації знаходяться у сфері їхньої діяльності. Це, поза
сумнівом, відображає бачення вищим керівництвом маркетингу як «повідомлення людям». Також це може бути тактичним рішенням у деяких організаціях з метою «приховати» маркетинг за спокійною термінологією.
Також може бути, що комусь зі сфери комунікацій чи розвитку просто сказали: «зараз ти також маркетолог!». У будь-якому випадку, простий вибір
назви може спричинити одну з характерних проблем:
1. Може мати місце проблема з іміджем, коли маркетинг розглядається
тільки в якості комунікації, і таким чином організація упускає його
повний потенціал.
2. Маркетингу може бути призначений лише контроль за комунікаціями
чи розвитком, без відповідальності за інші підрозділи чи функції, що
чинять істотний вплив на поведінку цільової аудиторії.
3. Це може повторювати «боротьбу за сфери впливу» в організації, коли
інші напрями діяльності не бажають бути віднесені до маркетингу.
Є й інші виклики. У багатьох організаціях найважливіше рішення – що
ж робити з фандрайзингом, розвитком членства та зв’язками з громадськістю. Вони мають бути частиною маркетингу чи функціонувати паралельно з ним? Спочатку більшість неприбуткових організацій тримали ці
функції окремо, аргументуючи тим, що вони відіграють різні ролі та вимагають спеціальні знання. Однак, коли маркетологи доведуть свою ефективність, а керівництво почне усвідомлювати, що усі ці окремі функції й справді
впливають на поведінку, тоді сфера маркетингу отримає шанс переміститися
на вищий щабель організаційної структури та контролювати цю іншу діяльність. Навіть там, де поглинання не відбудеться, вище керівництво мусить
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встановити неформальні зв’язки, щоб забезпечити «маркетинговому мисленню» проникнення у ці інші сфери.
Дехто може запитати: «Що повинен контролювати маркетинг (тобто, за
що саме він має відповідати)?» Ми стверджуємо, що в ідеальній організації
маркетинг повинен:
u

u

Безпосередньо відповідати за функції та персонал, основним обов’язком
якого є вплив на ключову цільову громадськість організації. Це може означати відповідальність за наступне:
3 Комунікації – спрямовані на багато аудиторій,
3 Зв’язки з громадськістю – спрямовані на вплив за посередництвом
ЗМІ,
3 Прямі продажі (прейскуранти, продажі)
3 Набір волонтерів,
3 Залучення членів,
3 Фандрайзинг.
Відігравати консультаційну роль для функцій, які можуть побічно впливати на цільову аудиторію (позитивно чи негативно), або ж головна роль
яких пов’язана з більш важливими завданнями, аніж маркетингові елементи їхнього портфоліо. Це може включати:
3 Управління волонтерами,
3 Людські ресурси (негативна взаємодія штатних працівників з цільовою аудиторією може нашкодити найкращим маркетинговим кампаніям),
3 Обслуговування членів,
3 Інформаційну технологію та управління веб-сайтами.

Це не є броньовані категорії. Нині усе більша кількість організацій вбачають свої веб-сайти головним інструментом маркетингу. Там, де цільовою
аудиторією є підлітки, Мережа, можливо, є винятково важливим інструментом для досягнення та здійснення впливу на цю групу.
Набір визначних маркетологів
Раз позиції маркетингу серед персоналу визначені, наступним вирішальним кроком є набір першокласних маркетологів для заповнення посад. На
щастя, починаючи з ранніх 90-х років, велика кількість таланів стала доступною неприбутковим організаціям, включаючи значну кількість провідних людей із комерційного маркетингу. Маркетологи неприбуткових
організацій більше не відбираються із неприбуткової сфери (наприклад, колишні менеджери підрозділів з фандрайзингу, реклами, зв’язків з громадськістю чи прямої розсилки). Вони ґрунтуються – або мають ґрунтуватися –
на основоположних засадах, викладених у цій книзі.
Частково таке переміщення людських ресурсів пояснюється зростаючою
складністю маркетингу неприбуткових організацій, його значними розмі597
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рами та масштабами операцій. Комерційні маркетинг-менеджери, які замислюються щодо переходу до неприбуткової сфери, знають, що нині вони
мають набагато більше шансів здобути ресурси та підтримку керівництва,
чого не було ще 20 років тому. Однак, присутня також велика кількість перешкод на шляху залучення кращих таланів, щодо деяких з них мова вже
йшла у попередніх розділах. Початковою проблемою є платня.
Проблема платні
Однією з очевидних проблем менеджерів у справі залучення талановитих
маркетологів до неприбуткового світу, є низька платня, що зазвичай виплачується менеджерам та персоналу. На це існує велика кількість причин. Поперше, десятиліття тому праця у неприбуткових організаціях була
«жіночою роботою», і так історично склалося, що види робіт, в яких домінували жінки, у всіх секторах були низькооплачуваними.1 По-друге, культура багатьох неприбуткових організацій є однією із жертв на фазі складних
викликів. Члени організації намагаються щось зробити стосовно жахливих
соціальних проблем, то ж від них не очікують, що вони мають на цьому особисту вигоду. Така культура є поширеною в організаціях, які досі знаходяться на «стадії заснування», коли переважають самовіддані лідери, які
жертвують заради справи та очікують того ж самого від інших.
По-третє, більшість донорів неприбуткових організацій (та багато штатних працівників і члени рад директорів) очікують, що більшість доходів організації підуть на обслуговування їхньої цільової аудиторії. Штатні
працівники не повинні брати гроші, які мають йти на інші цілі. По-четверте,
як вже зазначалося в цій книзі, неприбуткові організації часто мають обмежений бюджет та не в змозі дозволити собі вищу платню. Врешті-решт, дуже
велика кількість чоловіків та жінок, які обрали кар’єру у неприбутковій
сфері, готові прийняти нижчу платню, оскільки отримують від цієї діяльності значну моральну винагороду.
Є також зовнішні впливи, що сприяють збереженню платні на низькому
рівні. Хвилювання з приводу «марнотратної» платні спричинила скандали
в організаціях, як от в United Way of America. Ці скандали спонукали підкомісію Палати представників СШАa прийняти до розгляду федеральний
закон стосовно встановлення обмежень на платню керівникам неприбуткових організацій.
Наслідком всіх цих сил є те, що низька платня часто встановлюється для
маркетингових позицій, тож неприбуткові організації часто не можуть залучити ті талани, які їм потрібні, якщо вони бажають стати дійсно ефективними. Як сказала Маріанна Бріско, «Це може бути важко … засновникам
зрозуміти те, що з метою переходу до більш високих рівнів ефективності діяльності, до організації мають бути залучені люди з досвідом та спеціальa Палата представників США (U.S. House of Representatives) – нижня палата Конгресу США. 435 членів
обираються на 2 роки пропорційно до кількості населення штату (але не менше 1 представника від штату).
За результатами виборів у листопаді 2010 року у складі Палати 242 представника Республіканської партії
та 191 представник Демократичної партії.
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ними навичками – люди, які розуміються, для прикладу, на комп’ютерних
системах, управлінні фінансами та фандрайзингу.2 Вона легко могла б додати до свого переліку маркетингових дослідників, менеджерів, рекламних
копірайтерів тощо. Щоб залучити першокласного випускника програми
МБА за фахом маркетинг, який може з легкістю заробляти $75.000 або й
більше у Procter & Gamble чи IBM, честолюбна неприбуткова організація мусить запропонувати набагато більше за те, що Бріско називає «платнею Корпусу Миру». Справді, навіть якщо в останні роки ми бачили певне
поліпшення у мисленні генеральних директорів та наглядових рад у питанні
платні, деякі маркетологи неприбуткових організацій виявилися настільки
засмученими платнею та пільгами у неприбутковому світі, що мігрували
назад до приватного сектору. Джей Стінхайсен, директор з планування благодійництва в Університеті Браунаa, бачить «витікання мізків» серед фандрайзерів як потенційно дуже серйозну загрозу для неприбуткових
організацій.3
За кордоном ця проблема навіть ще серйозніша. Американці, які шукають роботу в інших країнах, дізнаються, що платня там навіть нижча, хіба
що вони мають можливість працювати у багатонаціональній неприбутковій
організації, такій як CAREb або Childreachc, які закордонним працівників
надають платню з поправкою на вартість життя.4
Одним з перспективних рішень може бути оплата за результатами виконання планів. Хоча набагато складніше визначити «виконання» у неприбутковому середовищі, аніж у приватному секторі, за останні десятиріччя
істотно посилився тиск щодо виконання таких планів. Частково причиною
є тиск з боку фондів та підприємств-благодійників з метою зробити неприбуткові організації більш «менеджерськими». Іншою причиною є тиск, щоб
виглядати більш фахово керованими в очах ЗМІ та правозахисних груп.5

a
Університет Брауна (Brown University) – приватний університет, заснований як коледж у 1764 році. Член
Ліги Плюща. Розташовується у місті Провіденс (штат Род-Айленд). Студентів та аспірантів (станом на
2010 рік) – понад 8,6 тис. осіб, цільовий фонд – $2,18 млрд., територія кампусу – 58 га. Особливість закладу
– студенти мають повністю вільний вибір предметів. Єдиний університет США, що має факультети єгиптології та історії математики.
b CARE (CARE International, Догляд) – міжнародна конфедерація благодійних неурядових організацій.
Налічує 12 членів (національних організацій). Центральний офіс розміщується у Швейцарії. Місія – боротьба з бідністю у різних її проявах. Започаткована у 1945 році, як об’єднання 22 американських організацій з метою допомоги нужденним у післявоєнній Європі. Протягом перших двох років існування
надіслала у Європу та Азію понад 100 млн. пакетів продовольчої допомоги. Станом на 2010 рік здійснювала
768 проектів у 70 країнах (Африка, Азія, Латинська Америка, Східна Європа), досягаючи майже 57 млн.
осіб.
Також існує: CARE (Alliance for Advancing nonprofit health care, Альянс з просування неприбуткових організацій охорони здоров’я) – коаліція близько 20 неприбуткових організацій США. Місія – захист та розширення можливостей неприбуткових організацій сфери охорони здоров’я з метою служіння суспільству
та окремим громадам. Заснована у 2003 році, штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія).
c Childreach (Childreach International, дослівно: Досягнення дітей) – міжнародна благодійна організація зі
штаб-квартирою у Лондоні (Великобританія). Місія – розблокувати потенціал дитини, покращити доступ
до освіти, медицини, сприяти захисту прав. Створена у 2003 році, до 2011 року охопила своїми програмами
понад 300 тис. осіб у країнах Африки та Азії. Фандрайзинг здійснюється у США, Великобританії, Канаді.
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Дві культури
В одному із попередніх розділів ми зверталися до низки глибинних інтерв’ю з маркетологами, які перейшли з комерційної до неприбуткової
сфери.6 Ці інтерв’ю зробили зрозумілим те, що часто має місце культурний
шок після переходу із приватного сектору. Значна кількість респондентів
висловили розчарування своїм новим середовищем. Частково це відображення контрастів між двома культурами, описаних у Розділі 3. Маркетологи
комерційної сфери звичні до тактик на зразок сегментування ринків, а
також до ігнорування важких для впливу цілей, вони турбуються щодо проблем ефективності та прийнятності ризиків, проте це часто суперечить нормам та цінностям тих, хто вихований на культурі соціального служіння.
Нерідко виникають запальні двобої.
Респонденти також знайшли між секторами відмінності у стилях прийняття рішень. У приватному секторі вони привчені до відносно швидкого
прийняття рішень виконавцем, який має повноваження чинити дії. Він або
вона прислухалася б до аналізу та аргументів, викладених штатними працівниками та/або консультантами, і приймали б рішення. Як тільки рішення прийнято, призначається відповідальність за виконання та
встановлюються цілі, і учасники процесу приймаються за інші проблеми та
виклики. Маркетологи, які не впоралися добре зі своїм завданням, відповідно могли не розраховувати на просування по службі, або ж навіть і втратити свою роботу!
Щодо неприбуткових організацій маркетологи повідомляють важливі
відмінності, які розчаровують. По-перше, сам процес триває довше. Двома
підставами до цього є те, що рішення часто вимагають відповідальності цілої
групи, а не окремої особи, також є необхідність консультуватися, по можливості, із зацікавленими сторонами, на які впливає дане рішення. Другою
проблемою є те, що існує небажання приймати на себе ризики. Якщо аналіз
показує певні потенційні недоліки, менеджери неприбуткової сфери часто
не бажають рухатися далі або ж, у найкращому випадку, відкладають прийняття рішення, сподіваючись на появу будь-яких нових, переконливих розумінь. Зрештою, є постійна тенденція не встановлювати відповідальність
за неналежне виконання.
Можливим поясненням цих відмінностей у стилях є щось на зразок наступного:
1. У неприбуткові організації об’єднуються особи, які бажають уникнути
осудливої мишачої метушні комерційного світу.
2. Вони приймають занижену платню не тільки тому, що працюють над
важливими соціальними проблемами, але й через те, що їхній «робочий стиль» є набагато менш напружений.
3. Вони не бажають бути відповідальними за те, що зроблять неприємним
трудове життя своїх колег.
4. Вони віддають перевагу рішенням, що залишають кожного щасливим,
або ж, як мінімум, не будуть сприйняті як нехтування кимось.
5. Вони вважають, що занадто осуджувати за погану роботу – це суворо і
неприємно.
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Можна очікувати, що з часом це середовище далі зміститься у напрямку
до комерційної моделі, адже усе більше неприбуткових організацій звертають увагу на досягнення вищої результативності, відповідно до рекомендацій дослідників цієї сфери, таких як Летс, Раян та Гроссман7, і усе
зростаючих вимог з боку засновників, філантропів та контролерів неприбуткової діяльності.

МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГУ
Андреасен у 2002 році у процесі розгляду можливих шляхів подальшого
розвитку соціального маркетингу звернувся до проблеми просування маркетингової практики.8 Він запропонував використати модель BCOS з метою
зрозуміти, що може перемінитися у думках потенційних прихильників маркетингових підходів, і як ці фактори можна використати з метою просування
маркетингу. Кожен з факторів BCOS може бути таким:
Істотні переваги:
l Цільова аудиторія гарантовано відіграє найважливішу роль у розвитку
та втіленні спланованої програми.
l Всі елементи програми будуть сконцентровані переважно на зміні поведінки, а не на часткові зміни на шляху до мети (зміни у обізнаності, вподобаннях тощо).
l Спроби впливу будуть враховувати специфіку сегментів цільової аудиторії, забезпечуючи тим самим ефективне використання обмежених ресурсів та застосування найбільш ефективних тактик, оскільки вони
«промовляють» до конкретних інтересів, потреб та бажань окремих груп
чи осіб цільової аудиторії.
l Завдяки застосуванню «4Ps» спроби впливу завжди будуть виходити за
рамки просування переваг бажаної поведінки, звертаючи увагу на скорочення витрат на поведінку і роблячи її загальнодоступною та легкою.

s

Витрати знижуються:
Стає легше шукати компетентних та досвідчених маркетологів неприбуткової сфери. Наприклад, список розсилки у сфері соціального маркетингу9 тепер містить понад 1500 учасників у понад 38 країнах.
Додаткові ресурси з’являються в оперативному режимі, оскільки усе
більше та більше маркетологів приватного сектору бажають застосовувати свої фахові навички у вирішенні соціальних проблем (тобто виконувати волонтерську роботу, яка є більш корисною, ніж розмальовувати
кімнату у клубі чи розливати суп у безкоштовній їдальні).

u

Інші збільшують підтримку:
Маркетинг розповсюджується усе більш широко. На приклад, Американська маркетингова асоціація нині проводить щорічні конференції для

s
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маркетологів неприбуткових організацій. За чотири роки свого існування
конференція привабила понад 350 учасників.
Найвидатніші приклади маркетингової діяльності у неприбутковій сфері
постійно з’являються на шпальтах Advertising Age, Business Week та Marketing Newsa.
Самовпевненість зростає – маркетинг легше робити:
Існує стрімко зростаючий арсенал друкованого та електронного матеріалу, доступного кожному, хто бажає розвивати знання та навички щодо
використання маркетингових підходів. Ці матеріали можуть бути залучені, аби допомагати на всіх стадіях розробки та впровадження маркетингових стратегій. Для тих, хто займається маркетинговими
кампаніями у неприбутковому секторі, особливо корисними можуть бути
наступні веб-сайти:
3 Наукова група з інтерактивного спілкування та здоров’я
www.health.gov/scipich
3 Американська комунікативна асоціація (Посилання на велику кількість комунікаційних сайтів):
www.uark.edu/-aca/acastudiescenter.html
3 Університет штату Айова, департамент дослідження комунікацій (Посилання на інформаційні ресурси):
www.uiowa.edu/~commstud/resources/
3 Університет Пердью (комунікаційні програми з проблематики здоров’я):
www.sla.purdue.edu/healthcomm/Research.html
3 Центри з контролю та профілактики захворювань (інформація щодо
ризиків):
www.atsdr.cdc.gov/HEC/primer.html
3 Центри з контролю та профілактики захворювань (Комунікації у сфері
охорони здоров’я):
www.cdc.gov/od/oc/hcomm
3 Національний інститут раку (Дослідницькі комунікації):
www.dccps.nci.nih.gov/communicationscenters
3 Національна молодіжна антинаркотична кампанія:
www.mediacampaign.org
3 Канадський сайт соціального маркетингу з охорони здоров’я:
www.hc-sc.gc.ca/hppb/socialmarketing/
3 Центр соціального маркетингу, Університет Огайо:
oak.cats.ohiou.edu/~cm130791/social/social.htm
3 Інструменти Змін:
www.toolsofchange.org

a

Marketing News (Новини маркетингу) – журнал, фахове видання Американської маркетингової асоціації.
Розповсюджується у друкованому та електронному вигляді.
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Ресурси, розроблені Weinreich Communications, Каліфорнія:
members.aol.com/weinreich/index.htm l
Комунікаційні ініціативи (Іспанською мовою):
www.commintit.com/la/
Дія Проекту СНІД для Центральної Америки:
www.pasc.org
Центри з контролю та профілактики захворювань, іспаномовний вебсайт:
www.cdc.gov/spanish/
Національні стратегії соціального маркетингу (Великобританія):
www.nsms.org.uk/public/default.aspx

УПРАВЛІННЯ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИМИ
НЕПРИБУТКОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Зростаючим феноменом 1990-х років та початку ХХІ століття стало базування неприбуткових організацій більш як в одній країні. Такі організації
як CARE, Червоний Хрест та Армія Спасіння мали регіональні управління
по всьому світу протягом багатьох років. Чимало інших організацій, таких
як United Way, Goodwill та Хабітат для людства, так само стали інтернаціональними. Разом із цим постає чимало важливих організаційних питань,
які стосуються маркетингових операцій. Коли неприбуткова організація вирішує вийти на міжнародний рівень, тоді існує ціла низка варіантів:10
s Експортний департамент. За цього різновиду штаб-квартира маркетингових операцій розміщується в одній країні, наприклад у США, а маркетингові експерти їздять з країни у країну та розпоряджаються, що саме
потрібно робити з метою здійснення їх програм. Академія розвитку освіти –
значна неприбуткова консалтингова фірма, що прийняла цей підхід.
s Мультинаціональні (або багато-локальні) організації. Ці організації
мають операції у багатьох країнах. Кожна країна має своє локальне управління та широку автономію. Координація діяльності виходить із штабквартири. Так, CARE оперує саме як мультинаціональна організація.
s Глобальні організації. Організації такого типу відносяться до світу як до
одного єдиного ринку та розвивають універсальні стратегії, що застосовуються будь-де. Локальні менеджери можуть дещо адаптувати програми
з метою досягнення локальних потреб. Habitat for Humanity’s відображає
дану ідею.
Найзапекліші дебати мають місце між мультинаціональними та глобальними організаціями.11 Менеджери із глобальною точкою зору аргументують
тим, що бар’єри між країнами значною мірою подолані, що проблеми неприбуткових організацій надзвичайно подібні у різних країнах, і що можна чудово заощадити, розвиваючи єдину базову стратегію. Вони також
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переконують, що глобальні програми пропонують узгодженість у всьому
світі, що може підвищувати обізнаність та ефективність. Глобальні стратегії
також означають, що з часом неприбуткові маркетингові організації можуть
стати надзвичайно вправними у декількох речах, які є центральними у глобальній стратегії.
Менеджери з мультинаціональною орієнтацію доводять зворотне. Вони
стверджують: хоча бар’єри між країнами й подолано, проте це стосується переважно середнього та вищого рівня ринків. Таким чином, можна було б
мати глобальну стратегію для певних видів збору коштів за допомогою прямої поштової розсилки, спрямованої на середній клас. Так чи інакше, для
програм, що спрямовані на нижчі класи, відмінності за країнами є значні,
особливо, якщо розглядати відмінності у мові чи культурі. Для кожної
країни потрібні свої окремі програми. Щоправда, багато хто стверджує, що
відмінності всередині країн заслуговують на врахування локальних етнічних ринкових сегментів, таких як «міні-національні». Навіть для програм,
де культурні відмінності відіграють мінімальне значення, прихильники
мультинаціонального підходу переконують у тому, що відмінності у правилах та регулюванні поміж країнами роблять важливими локальні програми.
Вони не заперечують, що чимало можна виграти від стандартизації за країнами; так чи інакше вони доводять, що надто багато унікального існує у кожної нації чи субрегіоні, аби мати єдину стратегію, яка підійшла б для
будь-якої ситуації.12
Мультинаціональні форми стали домінувати на початку ХХІ століття.
Том Харріс, голова Всесвітньої Ради з фандрайзингуa, зазначає: «Дуже мало
неприбуткових організацій ефективно працюють на транснаціональному
рівні. Організації на зразок Save the Childrenb, мають національні організації
з, можливо, міжнародним секретаріатом: рідше знайдеш француза, який постійно працює в офісах в іншій країні». Харріс наводить цей приклад до того
факту, що «усі неприбуткові організації в усьому світі є, як правило, шовіністичними».13 Це спостереження означає, що з часом, коли світ неприбуткових організацій сам стане більш глобальним і шовінізм зникне, ми
зможемо побачити появу організацій більш глобально сконцентрованих,
таких, якими вони є у приватному секторі.14

БАГАТО-ВУЗЛОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Інша виклик, що постає перед великими неприбутковими організаціями
– це маркетинг за наявності багатьох осередків в одній країні. Це той випаa
Всесвітня Рада з фандрайзингу (World Fund Raising Council, WFC) – міжнародна організація фахівців з
фандрайзингу, активна у 1980-1990-х роках. Об’єднувала профільні національні організації США, Канади,
Франції, Великобританії, Мексики, південної Африки та Австралії. Штаб-квартира у Олександрії (штат
Вірджинія). Видавала щоквартальний журнал WFC/International Philanthropy.
b Save the Children (Врятуйте дітей) – глобальна мережа неурядових організацій, місія яких – захист прав
дітей. Заснована у Великобританії у 1919 році, штаб-квартира у Лондоні. Станом на 2012 рік згуртовує 29
національних організацій, надає підтримку місцевим партнерам у 120 країнах світу. Зокрема, реалізує програму освіти дітей у зонах військових конфліктів, що має на меті охопити 8 млн. осіб. Надходження у 2011
році – 291,5 млн. фунтів стерлінгів.
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док, коли організації, на зразок Американське онкологічне товариство чи
Клубів хлопців та дівчат Америки мають окремі індивідуальні відділення чи
клуби у різних містах або ж, у деяких випадках, декілька на місто. Хабітат
для людства здійснює операції у різних країнах, а також у містах у Сполучених Штатах. Відносини між цими окремими підрозділами та центральною
«штаб-квартирою» є критичним компонентом маркетингового планування
та брендингу.
Тут існує два важливих виміри. По-перше, менеджер мусить ставити питання на кшталт: «Чи повинні бути локальні одиниці незалежними та до
якої міри?» У Клубів хлопців та дівчат Америки, як і в багатьох інших неприбуткових організаціях, кожен клуб є незалежним з власною радою директорів та своїм власним набором видів діяльності. В Американському
онкологічному товаристві окремі представництва існують як локальні офіси
центральної організації. У порівнянні із приватним сектором, Клуби хлопців
та дівчат Америки – це як Дженерал Моторз чи Форд з їх незалежними дилерськими мережами, тоді як Американське онкологічне товариство подібне
до Macy’sa, де кожен магазин зобов’язаний центральному офісу. Вимоги до
кожного випадку є різними.
У моделі «локальний офіс» існує дві основні проблеми. По-перше, до
якого ступеню маркетингові можливості можуть бути втілені у локальних
операціях, та, по-друге, якими мають бути відносини із «штаб-квартирою»?
Опускання маркетингових компетенцій до можливого найнижчого ступеня
командної вертикалі має сенс у випадку багатьох організацій, оскільки це
збільшує поширеність і сприйняття маркетингу, а також збільшує ймовірність того, що стратегії будуть більш чуйно реагувати на місцеві особливості.
Очевидно, що деякі локальні дії будуть надто обмеженими, аби наймати для
них фахівців з маркетингу. Все ж має бути так, щоб місцевий генеральний
директор отримував ґрунтовне вивчення теорії стосовно маркетингового
мислення і ретельно оцінював потреби, якими керується цільова аудиторія.
Це зробить майбутню координацію дій легшою справою та часто продукуватиме ідеї із нижнього рівня, які дозволятимуть підвищувати результативність по всій країні.
Альтернативою, яка може бути застосована дещо більшою організацією,
є заснування регіональних офісів із штатними маркетологами. Це підводить
маркетингові плани ближче до поля та допомагає забезпечити місцеву координацію і кооперацію. У деяких випадках кампанія може бути належним
чином сегментована на цій же самій регіональній основі.
Більш складними є виклики, коли існує місцева автономія, яка значною
мірою є або надана, або ж захоплена потужними локальними фракціями.
Автономні локальні організації можуть бути дуже потужними. Наприклад,
у системі United Way локальні управління у Нью-Йорку, Чикаго та Лос-Анa Macy’s (Macy’s Inc., Мейсі) – компанія, одна з найстаріших та найбільших мереж роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (одяг, взуття, меблі, товари для дому, косметика). Понад 800 універмагів. Заснована у 1858 році Роулендом Мейсі. Штаб-квартира у Цинциннаті (штат Огайо). Станом на 2009 рік виторг
– $24,9 млрд., чисельність персоналу – 167 тис. осіб.
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джелесі мають щорічні операційні бюджети, які вимірюються сотнями мільйонів доларів. Як наслідок, вони можуть мати міцну генеральну дирекцію,
потужну місцеву наглядову раду та свій власний штатний маркетинговий
персонал. Це, звичайно, може зробити кампанії і програми на місцевому
рівні більш переконливими та зорієнтованими на цільову аудиторію. Так чи
інакше, це також може призвести до значної фрагментації та нестачі координації під час впровадження стратегій на рівні усієї країни. Це виявляється
особливо клопітно, коли організація намагається змонтувати нову національну брендингову кампанію, як от «Волонтери Америки» спробували останнім часом.
Один підхід до цієї проблеми з боку центральної організації – це зважити
свою роль як точки опори з метою задоволення потреб «місцевих». Альтернативний шлях – найбільш поширений – це шукати шляхи управління організацією у національному масштабі. «Секрет» координації таких
національних зусиль в умовах самоврядної багато-вузлової системи криється
у простому зверненні до засад маркетингу, що ми підтримуємо у даній книзі.
Інший випадок, коли дехто має цільову аудиторію (місцеві підприємства)
та набір поведінок (скажімо, отримати «місце на борту» завдяки загальнонаціональним зусиллям з брендингу та позиціонування), на які необхідно
вплинути. Штаб-квартира мусить бути чутливою до місцевих бажань і потреб, та демонструвати шляхи, завдяки яким бажана поведінка (співпраця)
буде перетинатися із місцевими інтересами. Це, звичайно, часто-густо легше
сказати, аніж зробити, особливо, коли існує історія суперечок та/або коли
беруть участь сильні особистості. Також може бути дуже клопітно, коли зусилля на національному рівні неефективні чи контрпродуктивні. Тож не
дивно, коли великі місцеві відділення доходять висновку, що вони можуть
це робити краще.
Звичайно, незгоди між штаб-квартирою та місцевими відділеннями будуть особливо великі, якщо має місце будь-який скандал чи свідчення зловживань у центральному офісі. Партнерські відносини між самоврядними
відділеннями та штаб-квартирою зазвичай складаються там, де місцеві осередки збирають кошти та здійснюють регулярні внески (франшизні внески
у приватному секторі) на користь штаб-квартири. Зловживання цими коштами, як у United Way у 1980-х роках, може внести розкол у відносини із місцевими відділеннями, подолання якого здатне тривати роками.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
Оскільки департамент маркетингу у будь-якій організації на певному
рівні (наприклад, у складі національної штаб-квартири) зростає у фізичному
розмірі, стає критичним питання його внутрішньої організації. Це впливає
не тільки на те, як буде вести справи департамент, але й на те, яких працівників варто найняти. Типові варіанти зустрічаються у приватному секторі,
тож в якості альтернатив, за умови обмеженого переосмислення, вони мо606
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жуть бути адаптовані до маркетингу неприбуткових організацій. Ось ці альтернативи:
1) функціональна організація;
2) організація, зосереджена на пропозиції;
3) організація, орієнтована на цільову аудиторію;
4) змішана організація.
Функціональна організація
Найчастіше маркетингові підрозділи зростаючих неприбуткових організацій спочатку приймають вигляд функціональної організаційної структури, як показано на Рисунку 18-1А.
Менеджер з
маркетингу
Менеджер з
маркетингу

Реклама

Зв’язки із
громадськістю

Пропозиція
А

Пропозиція
В

Пропозиція
С

Реклама

Зв’язки із
громадськістю

Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження

Рисунок 18-1А. Функціональна організація

Рисунок 18-1Б. Організація,
зосереджена на пропозиції

Менеджер з
маркетингу

Менеджер з
маркетингу

Цільова аудиторія
Група Х

Цільова аудиторія
Група Y

Цільова аудиторія
Група Z

Реклама

Зв’язки із
громадськістю

Маркетингові дослідження

Рисунок 18-1В. Організація, орієнтована на цільову аудиторію

Маркетингові дослідження

Пропозиція
А

Реклама

Пропозиція
В

Пропозиція
С

Рисунок 18-1Г. Змішана організація

Рисунок 18-1. Альтернативи організаційних моделей
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Оскільки маркетингові групи поглинають окремі функції, такі як зв’язки
з громадськістю, реклама та маркетингові дослідження, остільки нормальним явищем є тримати їх у якості відокремлених функціональних одиниць
з маркетингу. За кожну функцію спочатку може нести відповідальність окремий працівник. Зі зростанням маркетингових груп функціональні одиниці
також неминуче зростають, і кожна функція може отримати свого власного
менеджера.
Організація може обрати і зберігати функціональну структуру протягом
тривалого часу. Однією із очевидних причин цього може бути той факт, що
субодиниці не перевищують одну чи дві особи. Але якби й перевищили, багато хто у приватному секторі вважає, що закріплення маркетологів відповідальними за їхні функціональні спеціальності містить переваги:
1. Економія на масштабі. Окремі зв’язки із громадськістю чи група з
реклами можуть виготовляти масові комунікативні програми за
значно менші кошти, або ж можуть мати більше «впливу» разом із
важливими зовнішніми агенціями, ніж це можуть робити окремі рекламісти чи фахівці з питань зв’язків із громадськістю, розкидані по
всій структурі неприбуткової організації.
2. Функціональні навички взаємодії. Декілька фахівців зі сфери реклами
чи зв’язків з громадськістю, що працюють спільно у безпосередній
взаємодії, будуть стимулювати один одного до праці на більш високому
якісному рівні.
3. Професійна спорідненість. Функціональна організація узгоджується
з природною спорідненістю тих, кого вона наймає. Тобто, за інших рівних умов, фахівці з реклами почуваються більш комфортно серед
інших фахівців з реклами, натомість фахівці з PR – серед інших фахівців з PR. Навіть, якщо вони початково розміщені відособлено, вони
будуть притягуватися один до одного. То чому ж не розмістити їх разом
із самого початку?
У зрілих організаціях функціональні структури створюються з урахуванням двох умов. По-перше, продукт та зорієнтований на цільову аудиторію
маркетинговий комплекс повинні бути відносно гомогенними. По-друге, галузь, що обслуговується, не повинна бути особливо динамічною. Якщо
перше із наведеного не враховується, тоді існує серйозна загроза, що функціонально орієнтовний фахівець може ігнорувати продукт чи групи цільової
аудиторії, як не цікаві йому. На швидко змінних ринках фокусування на окремих спеціальностях, а не на продуктах чи на цільовій аудиторії, може призвести до того, що функціонально-орієнтовані відділи пропустять важливі
зміни у поведінці цільових аудиторій, у стратегіях конкурентів, або ж в обох
випадках.
Функціональний підхід також має й інші недоліки:
1. Неформальні критерії виконання можуть виявитися зосередженими
на функціональних цінностях, а не на тому, що є корисним для неприбуткової організації. Таким чином фахівці з реклами, працюючи один
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з одним, можуть бути схильними відчувати себе нагородженими «вражаючими» рекламними повідомленнями. Працівники відділу зв’язків
із громадськістю можуть пишатися галузевими нагородами за свої брошури чи освітні публічні кампанії. Схвалення з боку собі подібних
може зайняти місце ринкових показників.
2. Координація стає більш громіздким процесом. Якщо організація має
декілька продуктів чи послуг, тоді головному маркетинг-менеджеру
доведеться витрачати чимало часу, бігаючи між функціональними
спеціалістами, аби впевнитися, що кампанії доповнюють одна одну, а
робота буде виконана вчасно та у вірній послідовності тощо.
3. Лінійна відповідальність є розсіяною. Якщо продукт чи послуга неуспішні, або ж основна група цільової аудиторії виявиться вкраденою
конкурентом, функціональні спеціалісти будуть звинувачувати «іншого хлопця». Наприклад, якщо нова подовжена програма для дорослих у лікарні зазнає невдачі, працівники відділу реклами можуть
звинувачувати працівників відділу зв’язків із громадськістю у тому,
що останні не забезпечили достатньої кількості ефірного часу на телебаченні чи прес-релізів у місцевій пресі з описом програми. У свою
чергу, працівники відділу зв’язків із громадськістю можуть звинувачувати персонал з навчання дорослих за те, що вони недостатньо зосереджені на цільовій аудиторії у поточній роботі. Жодна особа не візьме
на себе вирішальну відповідальність за невтішну діяльність.
Організація, зосереджена на пропозиції
Багато провідних маркетологів приватного сектору перетворили свої функціональні департаменти на структури, зорієнтовані на продукт/послугу, як
показано на Рисунку 18-1В. Одна особа призначається відповідальною за
певний конкретний товар чи послугу (або ж набір відносно подібних товарів
і послуг) та відповідає за їх успіх. У світі неприбуткових організацій існують
пропозиції, що не включають ані товарів, ані послуг, але все ж таки прагнуть
бажаної соціальної поведінки. Саме з цієї причини ми прийняли термін «зосередження на пропозицію», щоб не використовувати більш традиційні визначення. Сила цього підходу полягає у тому, що відповідальність у такій
системі є неминучою. Якщо організація достатньо велика, тоді менеджер
кожної пропозиції буде керувати власними фахівцями зі зв’язків із громадськістю, реклами чи з маркетингових досліджень. У менших організаціях,
які часто зустрічаються у секторі прибуткових організацій, необхідним може
стати впровадження змішаної форми управління (як показано на Рисунку
18-1Г), яка намагається схопити принаймні головні риси задуму «зосередження на пропозицію». У змішаному форматі функціональні штатні відділи організовані разом із відділами пропозицій. Кожен менеджер з
пропозиції потім «купує» функціональне обслуговування (наприклад, маркетингові дослідження), координує їх використання та забезпечує, аби «куплений» постачальник послуг віддячував пильною увагою до продуктивності
на ринку.
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Організація управління, що зосереджена на пропозицію, має низку переваг:
1. Відповідальність є прозорою. Якщо поведінкове завдання не досягнуто, у цьому винна лише одна особа. Якщо ж запланована мета досягнута, або ж має місце значне просування уперед до її здійснення, тоді
одна особа, ймовірно, заслуговує на велику частину хвали (і нагороди,
яка слідує за цим).
2. Ця єдина відповідальність змушує виявляти пильну увагу до динаміки
ринку, змін у смаках та перевагах цільової аудиторії, до діяльності
конкурентів, а також до стратегічного та тактичного планування.
Структура менеджменту пропозиції зазвичай набагато швидша «на підйом», аніж функціональна структура.
3. Розвиток загальних навичок менеджменту. Маркетинг виявляється
хорошим полігоном для майбутніх топ-менеджерів. Оскільки усі менеджери з пропозицій мають в управлінні свої невеликі підприємства,
вони мусять ставати дуже вправними у загальному стратегічному плануванні, складанні бюджету, координації та управлінні персоналом –
в усіх навичках, що повинні швидко кваліфікувати їх на вищий рівень
керівних посад.
4. Не нехтуються малі партії товарів чи послуг, як також невеликі зміни
у поведінці.
5. Сприяння внутрішній конкуренції. Лікарняні маркетингові програми
з акушерства та гінекології можуть конкурувати із подібними програмами щодо швидкої допомоги, амбулаторного лікування або ж навчання дорослих. Ця внутрішня конкуренція у приватному секторі,
як виглядає, утримує маркетологів у більш моторному та агресивному
стані, ніж за інших структурних конструкцій.
Незважаючи на ці важливі переваги, організація управління, що зосереджена на пропозицію, може мати суттєві обмеження. Деякі є вродженими.
Вільні навички загального менеджменту дуже важливі у цьому виді системі,
проте досить часто менеджери з пропозиції заповнюють свої посади молодими та ще недостатньо досвідченими, аби ефективно впоратися з комплексним управлінням роботами. Наступне: такий наголос на пропозиції може
означати відносно слабкий розвиток навичок у функціональній сфері. Це означає, що менеджер з пропозиції може і не бути особливо сильним у сфері
реклами, маркетингових досліджень чи зв’язків з громадськістю, тож йому
доведеться перекласти занадто багато оперативних обов’язків на функціональних фахівців. Насамкінець, структура менеджменту пропозиції може
заохочувати вищих управлінців до передачі керівних ролей особам, які
мають глибші знання стосовно товарів, послуг чи поведінкових пропозицій,
а не маркетингові уміння та відчуття цільової аудиторії. Так, старша медсестра з великою сім’єю може розглядатися як найкраща кандидатура на посаду керівника маркетингової програми з акушерства та гінекології.
Програма фітнесу для дорослих може бути передана лікарняному «фітнесфанату», тоді як програма амбулаторного лікування – молодій жінці, яка
покинула медичну школу заради менеджерської кар’єри.
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Звичайно, головний недолік у підходах менеджменту пропозиції – це те,
що менеджеру не надають безпосередньої влади над його/її функціональними фахівцями. Саме тому менеджери з пропозиції потребують великого
хисту переконання, аби змусити функціональних фахівців робити саме те,
що необхідно, й тоді, коли це необхідно. За умов конкуренції з іншими менеджерами за одних й тих же штатних фахівців існує велика ймовірність
того, що програми будуть погано координуватися. Далі, оскільки влада не
дорівнює відповідальності, менеджер з пропозиції буде відчувати значне розчарування, відповідаючи за речі, які він не може повністю контролювати.
Якщо виникає можливість такого розчарування, належить зробити три
кроки. По-перше, топ-менеджмент має підтримувати менеджера з пропозиції, надаючи йому чи їй важливу роль в організації загалом і наголосивши
штатним функціональним працівникам, що їхня робота полягає у службі
менеджеру з пропозиції, а не вирішувати, що може чи не може бути зробленим. По-друге, менеджер з пропозиції має обиратися частково з огляду на
його вміння міжособистісного спілкування та переконання. По-третє, система винагороди повинна чітко робити поправки на ситуаційні фактори, які
менеджер з пропозиції не може контролювати.
Організація, орієнтована на цільову аудиторію
Якщо, як уже раніше зазначалося, успішні маркетингові організації
мають бути зорієнтовані на цільову аудиторію, тоді можна запитати: чому ж
це не повинно застосовуватися також до їх маркетингових структур (дивись
Рисунок 18-1В). Наприклад, візьмемо випадок із YMCA. Організація має багато пропозицій – фізичні програми з фітнесу, художні та ремісничі програми, освітні програми тощо. Система менеджменту пропозиції вимагала б
призначення керівника кожної основної програми. Таким чином, директор
з фітнесу вивчав би людські потреби та зацікавлення щодо фітнесу, і розробляв би плани розширення пропозицій та залучення більшої кількості клієнтів, а також встановлення конкурентноспроможних цін на програми. Ця
особа консультуватиме різні місцеві осередки YMCA, як зробити сильнішою
їхню програму з фізичного фітнесу.
YMCA також обслуговує низку інших ринків, які класифікуються за ознаками статі (чоловіки, жінки), віку (підлітки, молоді люди, дорослі, літні
люди), і може організувати роботу навколо них. У системі маркетингу, що
орієнтується на групи цільової аудиторії, особа буде призначена з метою зосередитися на кожному значному ринку. Таким чином, менеджер з питань
підліткового ринку може вивчати потреби підлітків та розвивати програми,
що задовольняють ці потреби, натомість інша особа зосередиться на літніх
жінках. Ці люди будуть консультувати місцеві осередки YMCA, які мають
проблеми щодо залучення клієнтів серед підлітків чи літніх жінок, та пропонуватимуть нові програми, які можуть бути представлені клієнтам.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОРІЄНТАЦІЇ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ
Створивши маркетингову структуру відповідно до особливостей організації, не обов’язково робити структуру організації орієнтованою на цільову
аудиторію. Тим не менше, дуже важливо, щоб департаменти, ключові менеджери та штатні співробітники скрізь в інституції – називаються вони маркетологами чи ні – мали належну філософію. Виховання цієї філософії може
бути найважливішим завданням маркетинг-менеджера. Це може бути проблемою, якщо маркетинг-менеджер має обмежений вплив на те, як в організації мислять і поводяться щодо цільової аудиторії та іншої громадськості.
Наприклад, у коледжі службова особа з маркетингу не може наказати викладачам проявляти сильнішу зацікавленість стосовно своїх студентів. Віцепрезидент з маркетингу у лікарні не може вимагати, аби медсестри
посміхалися та оперативно діяли відповідно до потреб пацієнтів, або ж давати розпорядження службовцям бути уважними до тривог пацієнта. Натомість маркетинг-менеджер повинен терпляче працювати, будуючи
правильний спосіб мислення. Це є неможливим, щоб організація із неринковою орієнтацією за ніч трансформувалася у повній відповідності до ринково-орієнтованої організації. Впровадження маркетингової концепції
викликає великі зобов’язання та зміни в організації. Як зазначає Едвард С.
МакКей, багаторічний консультант з маркетингу:
«Це може вимагати рішучих та сумних змін в організації. Це зазвичай
вимагає нового підходів до планування. Це може привести в дію низку
експертиз, які розкриють дивовижні недоліки у діяльності, тривожні
потреби у справі модифікації операційних практик, а також несподівані прогалини, конфлікти або ж застарілу базову політику. Поза сумнівом, це викличе переорієнтацію філософії бізнесу і повну зміну
деяких довгострокових відносин. Впровадити ці зміни буде нелегко.
Прагнення, перешкоди, протидія та глибоко вкорінені звички мусять
бути подолані. Часто необхідними є навіть складні та болісні програми
оновлення штатного персоналу з метою досягнення дійсного прогресу
у впровадженні концепції.» 15
Будь-яка спроба переорієнтувати організацію потребує плану. План має
базуватися на здорових засадах з метою створення організаційних змін. Досягнення орієнтації на цільову аудиторію вимагає низки заходів, що сумарно
дозволять, як ми сподіваємося, створити ринково-орієнтовану організацію
протягом трьох-п’яти років. Характеристику цих заходів надано далі.
Підтримка топ-менеджменту
Організація схильна до розвитку сильної маркетингової орієнтації не
раіше, як її головний виконавчий директор сам повірить у неї, зрозуміє її,
захоче її та заручиться підтримкою інших вищих керівників з метою впровадження такого мислення. Це була серйозна вада у дослідженні, на яке ми
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посилалися раніше.16 Генеральний директор мусить бути в організації найвищим «керівником відділу маркетингу» та створювати клімат для маркетингу, розмовляючи про нього та агітуючи за нього. В ідеалі, генеральний
директор агенції соціальних послуг, наприклад, повинен нерідко нагадувати
голову з фандрайзингу, телефонних операторів, платіжних агентів та інших
важливих осіб, які мають реагувати на цільову аудиторію та її потреби – очевидно, у певних межах. Задаючи тон, що організація має бути установою однодумців та чуйних людей, генеральний директор готує основу до
впровадження пізніше подальших змін.
Маркетингове навчання у компанії
Найперше завдання кожного нового керівника з маркетингу – розробка
для різних груп в організації серії семінарів з впровадження маркетингових
концепцій та інструментарію. Такі групи можуть мати застарілі чи упереджені погляди щодо маркетингу та обмежене розуміння його потенційних переваг.
Перший семінар повинен бути представлений вищому менеджменту організації та структурних підрозділів. Їхні розуміння та підтримка є абсолютно необхідні, щоб маркетинг запрацював в організації. Семінар може
мати місце у штаб-квартирі організації або ж у відлюдному місці; він може
складатися із високо фахової презентації концепцій, аргументів та вправ з
маркетингового планування. Далі наступні презентації можуть бути проведені для людського ресурсу: оперативних працівників, фінансових працівників та інших, з метою підвищення їхнього розуміння того, яким чином
маркетингові ідеї можуть допомогти їм у їхній власній роботі.
Кращі практики найму працівників
Навчання може багато що зробити лише у справі виховання правильного
ставлення у співробітників. Якщо лікарня має звичку концентруватися на
останніх процедурах та втручаннях замість турботи стосовно цільової аудиторії, у такому випадку буде важко змінити таке її ставлення та поведінку.
Проте лікарня може поступово виправити дисбаланс, використовуючи у
своїх інтересах зміну кадрів та наймаючи лікарів, медичних сестер і персонал «передньої лінії», які дотримуються більш дружніх поглядів стосовно
пацієнтів. Першою засадою розвитку турботливої організації є прийняття
на роботу турботливих людей. Деякі люди природно краще налаштовані до
роботи у сфері обслуговування, ніж інші, і це може бути істотним критерієм
для найму. Історично Delta Airlinesa багато чого досягла, набираючи стюардес із глибокого Півдняb, де є традиція гостинності; компанія наймала менше
a

Delta Airlines (Delta Air Lines, Inc., Дельта Ер Лайнз) – американська авіакомпанія, найбільша у світі за
трьома головними показниками (розмір флоту, обсяг пасажирських перевезень, кількість пунктів призначення). Заснована у 1924 році, штаб-квартира у Атланті (штат Джорджія). Станом на 2011 рік – 714 магістральних літаків, чисельність персоналу – близько 75 тис. осіб, виторг – $35,1 млрд.
b Південь (Південь США, The Southern United States) – історичний регіон із самобутньою культурою у південно-східній та південно-центральній частині США. Включає 16 штатів: Флорида, Джорджія, Меріленд,
Північна Кароліна, Південна Кароліна, Вірджинія, Західна Вірджинія, Делавер, Алабама, Кентуккі, Міссісіпі, Теннессі, Арканзас, Луїзіана, Оклагома, Техас. За даними перепису населення 2010 року, чисельність
населення складала 114,6 млн. осіб (37% населення США).
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обслуговуючого персоналу у великих містах Півночі, оскільки люди з цих
міст переважно менш гостинні. Колишній генеральний директор компанії
на Південному Заході казав, що він наймав виключно людей, які володіли
яскравою індивідуальністю, стверджуючи, що він завжди міг їх навчити
особливостям їхньої роботи, проте не міг змінити їхньої суті.
Нові наймані працівники повинні проходити навчальні програми, що наголошують на важливості досягнення задоволеності цільової аудиторії. Їх
можна вчити, яким чином без роздратування поводитися зі скаргами і навіть
лайкою цільової аудиторії. Уміння слухати та вирішувати проблеми цільової
аудиторії мусить бути частиною навчання.
Нагородження співробітників із маркетинговою орієнтацією
Єдиний шлях для вищого керівництва переконати кожного в організації
у важливості відносин з орієнтацією на цільову аудиторію – це винагороджувати тих, хто демонструє такі відносини. Організація може робити
справу, цитуючи співробітників, які зробили видатну роботу з обслуговування цільової аудиторії. Багато коледжів мають нагороду «кращий вчитель», в основу якої покладено голосування студентів. Деякі лікарні у
журналах для своїх співробітників представляють фото «медсестри місяця»,
та описують, як ця особа поводиться у складній ситуації. Привертаючи увагу
прикладами похвальної, зосередженої на цільовій аудиторії завдяки внутрішньому маркетингу діяльності, можна сподіватися, що інші співробітники
будуть вмотивовані наслідувати цю поведінку.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ КЕРОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН:
ПРИКЛАД
Американське онкологічне товариство знаходиться на п’ятому місці
серед найбільших доброчинних організацій США. У 1980-х роках Американське онкологічне товариство було дуже успішним, домінуючи у сфері дослідження та лікування ракових захворювань. Цифра приросту
пожертвувань щороку була двозначною. Однак, зовні та зсередини на організацію чинився тиск. Як багато інших неприбуткових організацій, Американське онкологічне товариство працювало з національним та
регіональними офісами, а також з окремими філіями. Останні збирали
кошти та передавали 40% до національного офісу, який, у свою чергу, надавав обслуговування та підтримку місцевим зусиллям.
До 1990 року регіональні та місцеві посадовці критикували роботу центрального офісу. Член національного правління звинуватив організацію у
наявності «певної задушливої традиції та численних священних корів».
Найбільше нарікань викликало те, що «національний» не був зорієнтований на цільову аудиторію. Організація вимагала надто багато від своїх
філій та не надавала їм тих видів допомоги, яких вони взамін бажали та потребували. Як сказав виконавчий віце-президент відділення у Нью-Джерсі:
«Національний офіс розвивається так, як він сам того бажає, і пропонує це
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нам, ніколи насправді не питаючи, чого ми бажаємо». Це був яскравий приклад діяльності, зосередженої на організації, як описано у Розділі 2. Національний офіс Американського онкологічного товариства просував свої
пропозиції до його цільових аудиторій, регіональних офісів і відділень, але
без урахування потреб та вимог останніх.
У 1990-х роках різко зріс конкурентний натиск з боку інших благодійних
організацій, які фокусувалися на конкретних онкологічних захворюваннях,
таких як рак молочної залози, простатит тощо. Цифра приросту пожертвувань впала до одиничної позначки. У відповідь Американське онкологічне
товариство прийняло дві ефектні зміни щодо способу своєї організації та управління. По-перше, воно вирішило сконцентрувати свої зусилля. Замість
того, щоб робити одразу все, організація вирішила зупинитися на відносно
невеликій кількості цільових сфер: сприяти обмеженню паління тютюну,
сприяти ранньому виявленню раку молочної залози, просувати шкільні програми охорони здоров’я, залучати нових волонтерів та сприяти збільшенню
доходів. Товариство також встановило конкретні «мірила успіху» для кожної сфери.
По-друге, вони запровадили процес організаційних змін знизу догори.
Стало зрозумілим, що необхідна нова організаційна структура. Тим часом
Джон Сеффрінa, новий генеральний директор Американського онкологічного товариства, вирішив надати співробітникам та волонтерам можливість
самим створити нову організацію, а не чекати запровадження нового порядку «згори». Цей підхід «знизу» залучив комітет у складі 20 членів з числа
штатних працівників та волонтерів, які зустрічалися протягом 8 місяців та
прийшли до рішень, що були з ентузіазмом прийняті Сеффріном та радою
директорів. У процесі цього Американське онкологічне товариство отримало
чудові ідеї із «перших рук». Співробітники та волонтери отримали право
власності на процес та результат. Було ясно, що будь-які можливі скорочення та оптимізації приходять «знизу», а не «згори».
Внаслідок цього процесу змін національним департаментам (таким як Департамент із профілактики) було надано завдання стати орієнтованими на
цільову аудиторію. Вони стали відповідальними за підготовку матеріалів та
навчальних програм, яких потребували відділення та які їм подобалися. Відповідно до нового порядку, єдиний шлях зростання для департаменту – це
показати, що він задовольняє потреби своєї цільової аудиторії (відділень).
Результатом цього процесу було посилене фокусування та значне зростання моральності, що проклало шлях Американському онкологічному товариству у наступне століття. Як зазначив виконавчий віце-президент
відділення у штаті Вірджинія: «Якщо це провалиться – а я не вважаю, що
так буде – тоді ми всі разом зазнаємо невдачі. Це те, що не було нав’язане
відділенням, ми самі прийняли це із самого початку».
a Джон Сеффрін (John Seffrin) – головний виконавчий директор Американського онкологічного товариства з 1992 року. Президент Міжнародного союзу боротьби із раком (зі штаб-квартирою у Женеві, Швейцарія). До призначення на посаду директора АОТ – викладач медико-санітарної просвіти в Університеті
штату Індіана. Автор понад десяти книг та близько 100 статей з тематики боротьби з онкологічними захворюваннями.
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Очевидно, цільова аудиторія буде реагувати стосовно організаційних
змін, що відображається на збиранні коштів та в останніх змінах у поведінці
цільової аудиторії.
Опис впливу цих змін на маркетингові зусилля Американського онкологічного товариства запропоновано віце-президентом з міжнародного маркетингу Синтією Карренс, в Ілюстрації 18-1.
Ілюстрація18-1.
Синтія Карренс, віце-президент з міжнародного маркетингу, про маркетингові виклики Американського онкологічного товариства
Внутрішній маркетинг є необхідним
для досягненні цілей Американського
онкологічного товариства. Американське онкологічне товариство є великою організацією з огляду на
кількість талановитих та пристрасних
працівників і волонтерів. Ці віддані
справі люди взялися за дуже складну
справу, що торкається практично всіх
верств населення Америки. Якщо ви
знаєте будь-кого, хто був вилікуваний
від дитячої лейкеміїa, когось, хто проходив мамографіюb, когось, хто приймає «Герцептин» чи «Тамоксифен»
від раку молочної залози, когось, хто
кинув палити, чи когось, хто серед
ночі отримав інформацію, що він врятований від раку, тоді ви знаєте того,
кого торкнулась робота Американського онкологічного товариства. Є
безліч варіантів для цільової аудиторії,
стратегій, видів діяльності, за допомогою яких можна у найкоротші терміни
досягти прогресу у справі контролю над
раковими захворюваннями. З метою
досягнення та підтримання стратегічної спрямованості на вимірні результати, організація повинна збудувати та
підтримувати консенсус між пріоритетними сферами, що генеруватиме найвищу користь для справи. Внутрішні

a

комунікації та маркетинг пов’язані зі
стратегічними напрямками досягнення
вказаної спрямованості, в частині обґрунтування та виконання.
Національними пріоритетами організації є:
а) забезпечення високоякісною та
зрозумілою інформацією протягом
24 годин на добу і 7 днів на тиждень;
б) фінансування наукових досліджень;
в) поліпшення якості життя пацієнтів, хворих на рак;
г) посилення профілактики та виявлення поведінки відповідних
верств населення.
Американське онкологічне товариство утримує Національний онкологічний інформаційний центр, який є
доступний протягом усього дня і кожного дня для спілкування із людьми
на тему ракових захворювань. Цей
колл-центр приймає щороку понад 1,2
мільйони «вхідних» дзвінків, а також
у 2006 році налічувалося понад 24 мільйони візитів на сайт проекту
(www.cancer.org). 20% усього веб-трафіку відбувається за межами Сполучених Штатів. Адреси електронної
пошти пропонуються і як миттєвий

Дитяча лейкемія – одна з форм лейкемії, тобто раку білих кров’яних тілець. У США зустрічається у 1 дитини з кожних 50 тисяч, проявляється переважно у віці 2-5 років.
b Мамографія – процес використання низької енергії рентгенівського випромінювання (звичайно близько
30 кВп) з метою вивчення людських грудей, переважно з метою раннього виявлення раку молочної залози.
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спосіб передачі інформації до користувачів, і як спосіб розпочати з ними довготривалий діалог та партнерство.
Були створені спеціальні онлайнспільноти для особливих учасників,
таких як люди, що подолали ракове
захворювання (Cancer Survivors’ Ne-

tworka) та учасники Relay For Lifeb.
Relay For Life – це суспільний рух,
який збирає підписи на підтримку та
генерує щороку пожертви на суму
понад $300 млн. від людей з понад
4000 спільнот у США та 20 інших
країн світу.

Висновки
Коли маркетинг вперше впроваджується у неприбуткову організацію,
його штовхають одна чи більше ключові особи, які пізнали його вплив в іншому місці, або ж втягують сили зовнішнього середовища, які роблять
маркетинг істотним чинником виживання та успіху. Маркетинг може розпочати як окрема функція штатних працівників з координації програм та
надання консультацій. Потім це може перерости у лінійну функцію. І лише
тоді, коли маркетинг повністю прийнятий на рівні топ-менеджменту, він досягне своєї максимальної ефективності.
ХХІ століття приносить нові організаційні виклики для великих, складних
неприбуткових організацій. Вони часто є мультинаціональними та/або багатовузловими. Саме тому вони мусять обирати: а) або впроваджувати структури,
яким притаманний сильний центральний контроль та відповідне позиціонування і брендинг, б) або ж дозволити місцеву автономію та можливість значною
мірою адаптувати загальні програми з метою задоволення локальних потреб.
Вибір початкових проектів може мати важливий вплив на загальне
сприйняття маркетингу. Такі проекти повинні мати високий економічний
вплив і разом з тим бути відносно легкими до впровадження. Вони повинні
завершуватися протягом короткого проміжку часу та бути цілком очевидними у разі успіху.
Якщо маркетинг є добре вкорінений, тоді критичним питанням стає вибір
найбільш підходящої організаційної структури. Основними альтернативами
є функціональна орієнтація, орієнтація на менеджмент пропозиції, орієнтація на цільову аудиторію, або ж їх певна суміш. Хоча вибір конкретної
форми має залежати від досвіду, ринкових умов, місії організації, усе ж тип
орієнтації на цільову аудиторію найточніше поєднує філософію, наголос на
якій робиться у цій книзі. І навіть тоді, коли тип орієнтації на цільову аудиторію не обирається, є важливо, щоб організація сприймала погляди цільової
аудиторії. Це можна досягнути за допомогою ретельного підбору та навчання
персоналу, недвозначної підтримки топ-менеджменту, а також системи винагород, що підсилить поведінку, орієнтовану на цільову аудиторію.
Підходи, що визначаються цільовою аудиторією, також можуть забезпечити ефективні організаційні зміни та навчання, особливо у випадку великих неприбуткових організацій, національні офіси яких мають регіональні
відділення в якості їхніх цільових аудиторій.
a
b

Cancer Survivors’ Network – Мережа тих, хто пережив рак
Relay For Life – Естафета життя.
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Запитання:
1. Ви бажаєте задіяти більше штатних працівників у вашому регіональномі офісі Червоного Хреста. На даний момент у вас є 325 людей, серед
яких тільки 28 мають підготовку з цієї справи. Які характеристики ви бажаєте побачити у потенційних кандидатів на цю справу? Яких рис ви
прагнули б уникнути?
2. Ви щойно найняли п’ять фахівців з маркетингу для Центру виконавчих мистецтв імені Джона Кеннедіа. Ви бажаєте зробити короткий інструктаж перед тим, як вони почнуть. Які п’ять найважливіших речей
вони мають розуміти щодо відмінностей між їхніми колишніми роботодавцями та теперішнім?
3. Маркетинг-директор нової програми протидії СНІД у Філадельфії
вирішує запровадити маркетингову програму з метою зацікавити більше
афроамериканців взяти участь у тестуванні – особливо осіб групи ризику.
Перша кампанія демонструвала на автобусних зупинках десятки драматичних плакатів із відважними заявами, які закликали глядачів пройти
тестування та/або зателефонувати на гарячу лінію. Витрати перевищували $40 000. Після старту кампанії було отримано декілька дзвінків і,
здається, не було помітних змін у справі тестування. Штатні працівники, які заздрять великому маркетинговому бюджету, закликають вас
(як генерального директора) розпотрошити цю діяльність. Як ви будете
реагувати?
4. Виконавчий директор вашої найбільшої філії – чию практику часто
наслідують виконавчі директори інших філій – вирішила, що їй не подобаються підходи до брендингу, які ви придумали, і вона планує розвивати це
самостійно, стверджуючи, що так буде краще для її міста та околиць.
Якими будуть ваші дії?
5. Ви переконані, що ваше робота Доброї волі недостатньо орієнтована на споживача. Як би ви це змінили?

Джерела та примітки:
Francine D. Blau and Marianne A. Ferber, “Occupations and Earnings of
Women Workers,” in Karen Shallcross Koziara, Michael H. Moskow, and
Lucretia Dewey Tanner (Eds.), Working Women: Past, Present and Future
(Washington, DC: The Bureau National Affairs, Inc., 1987), pp. 37-68.
2.
Marianne G. Briscoe, “The Politics of Cheap: Are Low Salaries Damaging
Nonprofits?” Nonprofit Times, September 1994, p. 12.
3.
Debra E. Blum and Domenica Marchetti, “Fund Raisers Find For-Profit
Jobs Give Them Best of Both Worlds,” The Chronicle of Philanthropy, November 16, 2000, p. 24.
1.

a Центр виконавчих мистецтв імені Джона Кеннеді (Kennedy Center for the Performing Arts, Центр Кеннеді) –
центр виконавчих мистецтв у Вашингтоні (округ Колумбія), розташований на березі річки Потомак. Створений у 1958 році на підставі федерального закону. Перейменований на честь Джона Кеннеді у 1964 році. Щороку у центрі проходить близько 2000 вистав для майже 2 млн. глядачів. Трансляції вистав щороку дивляться
та слухають понад 20 млн. осіб.
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Sonya Freeman Cohen, “Working in Europe: A Nonprofit Perspective,”
Nonprofit Times, February 1993, pp. 33-34.
Ludwig Theuvsen, “Doing Better While Doing Good: Motivational Aspects of Pay-for-Performance Effectiveness in Nonprofit Organizations,”
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 15, No. 2 (June 2004), pp. 117-136.
Alan R. Andreasen, Ronald C. Goodstein, and Joan W. Wilson, “Transferring Marketing Knowledge to the Nonprofit Sector,” California Management Review, Vol. 47, No. 4 (Summer 2005), pp. 46-67.
Christine W. Letts, William P. Ryan, and Allen Grossman, High Performance Nonprofit Organizations (New York: John Wiley & Sons, Inc.,
1999).
A. R. Andreasen, “Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace,” Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 21, No. 1 (Spring
2002), pp. 3-13. Див. також: A. R. Andreasen, “The Life Trajectory of
Social Marketing: Some Implications,” Marketing Theory, Vol. 3, No. 3
(2004), pp. 293-303.
listproc@listproc.georgetown.edu
George S. Yip, “Global Strategies … in a World of Nations,” Harvard Business Review, Fall 1989, pp. 29-41.
Terry Clark, “International Marketing and National Character: A Review
and Proposal for an Integrative Theory,” Journal of Marketing, Vol. 54
(October 1990), pp. 66-79.
Див. також: Dennis Young, Bonnie Koenig, Adil Najam, and Julie Fisher,
“Strategy and Structure in Managing Global Associations,” Voluntas, Vol.
18, No. 4 (December 1999), pp. 323-344.
Sonya Freeman Cohen, “Working in Europe.”
Saeed Samind and Kendall Roth, “The Influence of Global Marketing Standardization Performance,” Journal of Marketing, April 1992, pp. 1-17.
Edward S. McKay, The Marketing Mystique (New York: American Management Association, 1972), p. 22.
Andreasen, Goodstein, and Wilson, “Transferring Marketing Knowledge.”
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МАРКЕТИНГОВЕ
ОЦІНЮВАННЯ,
МОНІТОРИНГ ТА
КОНТРОЛЬ

ПІЛОТУВАННЯ НЕПРИБУТКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
KaBOOM! – це є благодійна організація, мрія якої полягає у забезпеченні для кожної дитини в Америці чудових вуличних ігрових майданчиків у декількох хвилинах пішки. Основним видом діяльності є
організація будівництва ігрових майданчиків спільнотою волонтерів під
керівництвом менеджера KaBOOM! Ідея KaBOOM! виникла у 1995 році,
коли двоє працівників неприбуткової сфери із Вашингтону (округ Колумбія), Даррелл Хаммонд і Дон Хатчінсон, прочитали про двох дітей, які
задихнулися, граючись у залишеному без догляду автомобілі. Вони започаткували KaBOOM! з метою створення безпечних ігрових майданчиків;
з 1995 року організація побудувала 5000 ігрових майданчиків по всій
країні, використавши пожертви бізнесу та залучивши 200 тисяч волонтерів, яких часто пропонували самі бізнес-спонсори. Щоб зберегти цей
темп, були встановлені цілі для 26 менеджерів KaBOOM! – по 18 майданчиків щороку з метою продовжувати втілення цілей організації.
Проте Кейт Беккер, віце-президент KaBOOM!, у 2005 році занепокоїлася. Її стурбувало те, що вона побачила у своєму настільному
комп’ютері. На щастя для неї, ще у 2004 році Даррелл Хаммонд виявив
кращий спосіб забезпечити відстеження інформації для персоналу KaBOOM! Він відвідав генерального директора одного із своїх найбільших
спонсорів – корпорації Home Depot – і був вражений барвистою графікою
на його обох комп’ютерних екранах. На той час Хаммонд звик розглядати
письмові звіти з проектів, плинності кадрів тощо. Але зазвичай вони містили забагато даних у не дуже придатній формі. Виявилось, що Home
Depot використовував нову систему під назвою «приладова панель». Хаммонд вирішив, що KaBOOM! слід створити свою власну панель. Саме така
панель у настільному комп’ютері надавала Кейт Беккер чіткі графіки безпосередньо на її робочий стіл, показуючи, як організація діяла за ключовими показниками. У верхній частині екрану надавалася точна основна
інформація щодо «життєво важливих функцій», ефективність програм,
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фандрайзингу та «будівництва». Ці цифри верхньої лінії могли надавати
допоміжні дані, які були в основі.
Що вона помітила – це була червона цифра, яка виділяла факт зростання плинності менеджерів у KaBOOM! Крім того, квапилися з будівельними проектами – 6 тижнів замість більш ретельного виконання
протягом 10-12 тижнів. Отже, Беккер вирішила скоротити кількість проектів, очікуваних щорічно від кожного менеджера, до 14 замість 18.
Вплив був помітним; приладова панель незабаром засвідчила, що середній термін перебування на посаді менеджерів проекту зріс з 16 до 22 місяців, а число діячів волонтерського руху, залучених до проекту, зросло
на 8 відсотків.
Приладова панель виявилася інструментом, дуже цінним для щоденного управління та вирішальним з метою довгострокового планування.
Наступний крок KaBOOM! полягав в обміні інформацією з приладової панелі із обраними донорами.
Джерело: Debra K. Blum, “Checking the Dashboard,” The Chronicle of
Philanthropy, October 12, 2006, p. M-6.
Стратегічне планування у маркетингу має вирішальне значення для
початку руху неприбуткової організації у правильному напрямку, як у
випадку багаторічної діяльності, так і конкретної кампанії. Проте докладні плани та ретельне виконання повинні включати ефективні системи оцінювання та контролю. Оцінювання є істотним, оскільки, як ми
зазначили у попередніх розділах, неприбуткові організації мають особливу характеристику: їхнє фінансування (та підтримка волонтерів) не надається – або ж принаймні не в повному обсязі – клієнтами чи іншими
цільовими аудиторіями, на яких фокусується пропозиція.
Системи контролю є так само важливими. Це є банальна фраза планувальників, що плани ніколи не працюють! Мета менеджера з маркетингу
– якнайшвидше визначити, коли вони не виконуються, та налаштувати
їх відповідним чином. Але це вимагає ефективної системи контролю. Цей
розділ ми почнемо з визначення двох типів контролю: стратегічного контролю та контролю програм.
Стратегічний контроль зосереджується на великих проблемах і вимагає відстеження змін у навколишньому середовищі у широкому розумінні, дій та планів конкурентів, сприйняття громадськістю організації
та її бренду, сильних і слабких сторін організації, а також загальних тенденцій у діяльності організації. Контроль програм вимагає розробки
систем більш-менш постійного моніторингу виконання програми, з
метою щоденного налаштування конкретних кампаній та корекції небажаного виконання.
Проте контроль зосереджується на тому, чи у правильному керунку
рухається організація, і чи знаходиться вона на своєму шляху. Оцінювання, з іншого боку, пов’язане з кінцевими результатами. Чи кампанія
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дійсно спрацювала? Чи було досягнуто її цілей щодо впливу на поведінку?
Що стало основним фактором успіху? Що не спрацювало так, як планувалося? Що із самою організацією? Чи може вона похвалитися досягненням
своєї місії? Які цілі знаходяться у межах досяжності? Чи повинні вони від
деяких відмовитися? Усі ці питання потребують доброякісних систем оцінювання.
Слід зазначити, що системи контролю повинні бути зосереджені більшою
мірою на цільовій аудиторії, як пробних каменів того, що все працює. Цільовою аудиторією може бути декілька груп, включаючи потенційних клієнтів,
ЗМІ, законодавців, волонтерів чи бізнес. Проте вказані цільові аудиторії завжди є орієнтирами. Оціночне дослідження, з іншого боку, зосереджується
більше на головній клієнтурі організації. Чи задовольняє організація потреби тих, хто є основним джерелом ресурсів (донорів, волонтерів та штатного персоналу, правління, агенцій з надання грантів та бізнес-партнерів), а
також тих, хто може використовувати або купувати її товари та послуги? Чи
відповідає своїм зобов’язанням перед суспільством?
Упродовж цього розділу слід пам’ятати, що не всі системи оцінювання та
контролю повинні бути дорогими або трудомісткими. Як ми зазначали у Розділі 5, є багато методів, придатних для проведення недорогих, але хороших
маркетингових досліджень. Гарний приклад багато років тому навів Пітер
Друкер, славетний консультант з управління та викладач. Друкер зазначив,
що він викладав понад 60 років. Один раз на рік він присвячує декілька днів,
щоб зателефонувати випадковій вибірці 50-60 студентів, які здобули диплом
10 років тому. Він запитує: «Озираючись назад, який ми робимо внесок у цю
школу? Що ще важливо для вас?» Далі він запитує: «Що ми повинні робити
краще? Що ми повинні перестати робити?» Він каже, що «цей зворотній
зв’язок був абсолютно необхідним у тих сферах, де у мене була певна відповідальність за керівництво».1
Почнемо з більш простого завдання – розробки ефективних систем контролю на рівні кампанії.

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ КАМПАНІЙ
Коли ми описували процес розробки планів кампанії, ми наголошували
на необхідності використання цільової аудиторії як пробного каменю для
кожного елементу цієї кампанії. І ми підкреслили необхідність слухання на
самому початку, попереднього тестування перед початком польової діяльності та моніторингу з метою відстеження прогресу. Моніторинг відіграє
вирішальну роль у знанні менеджерами кампанії наступних речей:
1. Чи проводиться кампанія за графіком?
2. Чи охоплюються усі цільові сегменти?
3. Чи досягається бажаний вплив на кожному сегменті?
4. Які елементи кампанії працюють добре, а які ні?
5. Чого бракує цій кампанії?
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6. Чи відбулись настільки істотні зміни конкурентного або соціального
зовнішнього середовища, щоб рекомендувати робити зміни у кампанії?
7. Як наші партнери (якщо такі є) реагують; чи може змінитися їх
участь?
8. Що інші учасники (наприклад, волонтери або спонсори) думають стосовно кампанії та її прогресу?
Багато сюрпризів можуть статися під час проведення будь-якої кампанії,
що вимагатиме нових відповідей або ж коригування. Деякі речі працюють,
а деякі – ні. Маркетинговий моніторинг та системи контролю є невід’ємною
частиною планування кампанії та процесу реалізації, оскільки вони дозволяють вносити такі важливі та своєчасні корективи.
Як показано на Рисунку 19-1, процес контролю в дійсності є системою із
загальними закономірностями, що будуть ідеально працювати подібно до
термостата, який регулює температуру приміщення. Менеджмент визначає
ціль (бажана температура), встановлює на місці пристрій чи систему для виявлення відхилення від мети (термометр), з’ясовує причини відхилень (температура вища або нижча оптимальної, оскільки місце прогрілося або
охолодилося). Петля в системі закривається за допомогою пристрою або підсистеми, яка робить необхідні виправлення (перемикач, який запускає обігрів або ж, навпаки, включає кондиціонування повітря).
Рисунок 19-1. Процес контролю
Встановлення
цілей

Вимірювання
ефективності

Діагностика
ефективності

Коригування
дії

Чого ми прагнемо досягти?

Що відбувається?

Чому це відбувається?

Що ми повинні робити
з цього приводу?

Звичайно, системи контролю у неприбуткових організаціях можуть
сильно відрізнятися за складністю, вчасністю і точністю. Наприклад, бібліотека може просто стежити за загальним обігом та періодично згладжувати
нерівності або ж стимулювати зростання попиту на книги, використовуючи
рекламу на радіо, газетні статті, просування за допомогою веб-сайтів чи прямої розсилки. Також вона може періодично переглядати обіг кожного з її відділів протягом різних періодів дня чи тижня, і намагатися впроваджувати
коригуючі дії, що будуть стимулювати відстаючі відділи або ж збільшувати
шефство над деякими відділами у не перевантажені години чи дні. На більш
складному рівні можна спробувати подивитися не лише на обіг, але й на тих,
хто бере книги, та розробити програму з елементами, які, скажімо, збільшать число літніх людей або підлітків, що приходять до бібліотеки.
Системи моніторингу також можуть відрізнятись за вчасністю. Діяль-
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ність бібліотеки можна оцінювати за показниками її продуктивності щодня,
щотижня, щомісяця, щокварталу чи навіть щороку. Користувачі веб-сайтів
потенційно можуть стежити за системою щомиті. Очевидно, що чим швидше
змінюється середовище організації та чим більш конкурентною є діяльність,
тим частіше слід «читати» систему. Таким чином, бібліотеки можуть обійтися порівняно нечастими вимірами. Лікарні великих міських центрів повинні робити щоденні звіти. Фандрайзери у розпал телемарафону прагнуть
усе знати (і вихвалятися) щохвилини.
Насамкінець важливо пам’ятати, що моніторинг та оцінювання – це не
одне й те ж саме. Якщо неприбуткова організація значною мірою покладається на гранти від фондів або держави, здебільшого існує необхідність оцінювати програму. Зазвичай це буде означати: «покажіть нам наприкінці
вашої кампанії, чого ж ви досягли». Це переважно переміщується у протокол оцінки типу «до та після», де фіксуються базові показники до запуску
програми, а потім ті ж самі показники – наприкінці програми. Відмінності
у такому разі представляється як свідчення того, що програма спрацювала
(або не спрацювала), а гроші витрачені не даремно. Багато наївних менеджерів неприбуткових організацій вважають, що цього достатньо для цілей моніторингу. Але такий підхід «до та після» означає, що кампанія не мала
ніякого контролю протягом свого виконання – дефекти не виявлено. І, ясна
річ, жодне керівництво і жодний спонсор ніколи насправді не дізнаються,
наскільки ефективними програми могли бути, якби були внесені корективи
під час проведення.
Системи моніторингу призначені запобігати таким явищам, надаючи менеджерам показники у процесі виконання, що забезпечує своєчасні корективи та максимізує економічну ефективність програми.
Застереження
Важливо зазначити відмінність між конкретною поведінкою і широким
соціальним впливом. Робота маркетолога полягає у впливі на конкретні поведінки. Це НЕ означає вирішити певну соціальну проблему! Щоб проілюструвати справу, візьмемо багаторічну програму, що призначена збільшити
кількість щеплень дітей віком до двох років у африканській країні Гана.
Таку програму можна контролювати шляхом підрахунку кількості дітей,
які приходять на сеанс щеплення (та отримують його). Під кутом зору маркетолога, це буде основним показником продуктивності, оскільки «робота»
маркетолога полягає у забезпеченні такої бажаної поведінки. Однак, суспільні критики та спонсори можуть запитати: 1) чи збільшення щеплень
серед дітей призводить до поліпшення здоров’я та продовження тривалості
життя цих дітей, і 2) чи можливо, що обсяги щеплення будуть зростати водночас з тим, що загальна захворюваність і смертність також будуть збільшуватись? Чи можливо, що 1) щеплення зробить дітей здоровішими;
2) внаслідок цього батьки відправлять їх працювати у більш ранньому віці,
і, отже, 3) вони хворіють і помирають частіше (та у більш ранньому віці)
внаслідок причин, пов’язаних з роботою? У останньому випадку, під кутом
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зору країни, конкретна маркетингова кампанія мала успіх, але справжня
мета – те, до чого прагнуло суспільство (покращення здоров’я дітей) – не була
досягнута; фактично, ситуація погіршилась.
До обов’язків маркетолога не входить вирішувати, якою має бути мета
конкретної програми з впливу на поведінку. Це відповідальність спонсора
програми або комітету зі стратегічного планування у неприбутковій організації. У кінцевому підсумку, завданням маркетолога домогтися визначеної
поведінки в ефективний та дієвий спосіб.2 Однак цілком можливо, що маркетолог може відігравати роль у встановленні соціальної мети і виборі поведінкових цілей. Якщо маркетолог належним чином сфокусований на цільову
аудиторію та провів принаймні деякі її дослідження, він чи вона може бути
у змозі допомогти спонсорам вирішити, що є можливим – з урахуванням широких соціальних цілей спонсорів. Як співробітник програми, який матиме
найбільше контактів з цільовою аудиторією у процесі розгортання програми,
маркетолог повинен час від часу запитувати, чи насправді кампанія досягає
соціальних змін як бажаного усіма результату.3
Різновиди моніторингового інструментарію
Система моніторингу, як вказано на рисунку 19-1, керується підходом,
який має назву управління за цілями. Топ-менеджмент починає процес
шляхом розробки сукупності цілей для кожної програми (чи всієї організації) на плановий період (наприклад, число досягнутих людей, доставлених
повідомлень, випробування сприйнятої поведінки, створені партнерські відносини тощо). Ці цілі можуть бути призначені окремим менеджерам або керівникам.
Які ж показники моніторингу можуть використати менеджери з метою
перевірити прогрес програм у досягненні поставлених цілей? Враховуючи
маркетингове налаштування цієї книги, є зрозумілим, що відправною точкою має бути: 1) чіткий опис поведінкових цілей – навіть якщо вони довгострокові, і 2) докладна “дорожня карта”, за якою організація сподівається до
них дістатися. Тоді процес моніторингу – це просто набір пристроїв стеження
для вимірювання прогресу у дорозі. Постійне відстеження процесу також
надає таку перевагу, як можливість комплексного аналізу постфактум та моделювання причинно-наслідкових зв’язків, які дозволяють менеджерам підтвердити, змінити або відмовитися від своїх психологічних моделей, а також
того, що потрібно для досягнення поведінкових результатів у майбутніх кампаніях.
Система моніторингу повинна підкреслювати поведінкові результати і
кроки, необхідні для їх досягнення, а також обов’язково відстежувати маркетингові витрати. Перед менеджером з маркетингу має бути поставлено завдання не лише досягти (чи принаймні наблизитись) до бажаних
поведінкових цілей, а й зробити це у найбільш економічно ефективний спосіб. Хоч ми ще не обговорювали тут цей елемент, проте є важливо, аби менеджер з маркетингу міг дати відповіді на наступні питання:
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1. Чи ми перевищуємо або не використовуємо повністю виділений бюджет (або той, що його попросив менеджер)?
2. Чи всі елементи програми економічно ефективні: яке співвідношення
вигода/вартість за різними напрямами? Чи був вартий того великий
стартовий банкет? Чи не забагато ми витрачаємо на розробку вебсайту? Чи повинні ми продовжувати орендувати це обладнання, чи
краще його собі придбати?
3. Чи дійсно бюджет відповідає завданню? Чи він надмірний (мало хто
зробить такий висновок!)?
4. Чи бюджет належно розподілено: чи отримуємо ми еквівалентне виконання від долара, витраченого на кожний компонент програми?
5. Як наші штатні маркетологи використовують довірені їм гроші: можливо, дехто є більш марнотратним за інших?
Ми починаємо там, де усі хороші програми неприбуткової організації повинні закінчуватися – на поведінці.
Відстеження поведінки цільової аудиторії
Єдиним найголовнішим виміром для будь-якої неприбуткової організації
має бути вимір поведінки. У випадку роздрібних та мережевих підприємств,
поведінка – це охоплення продажами. У інших випадках маркетологи могли
б оцінювати такі поведінки, як: 1) заяви щодо членства, 2) голосування,
3) волонтерство, 4) пожертви, 5) відвідуваність, 6) кількість переробленого
сміття, 7) листи, адресовані законодавцям. У випадку соціального маркетингу можна розглядати кількість людей у цільовій аудиторії, які припинили палити або зробили щеплення своїм дітям, кількість повідомлень про
випадки жорстокого поводження з дітьми або кількість знайдених дітей, які
раніше зникли. У кожному з цих випадків досвідчений маркетолог прагне
розробити систему відстеження, аби вимірювати успіхи у будь-який момент
часу та по завершенні.
Не-поведінкові виміри
Звичайно, досягнення поведінкових впливів може потребувати багато
часу (це лише одна з багатьох суттєвих особливостей неприбуткового сектору). У таких випадках дуже важливими є проміжні виміри прогресу. Для
вирішення цього завдання важливо, щоб маркетолог мав хорошу модель визначальних факторів поведінки. У нашій власній роботі, ми покладаємося
на стадії змін та рамки моделі BCOS. Показники знання, ставлення та намірів людей щодо поведінки (наприклад, зменшення споживання енергії) будуть вказувати розмір аудиторії на різних стадіях. Підрахунок числа людей,
які мають сформоване ставлення до вигод і витрат від запропонованих дій,
окреслить розмір групи людей на стадії Розмірковування, а інші дані нададуть значення невикористаних можливостей сегментації. Ці виміри також
нададуть цінну інформацію, що потрібно зробити з метою змінити вказані
сприйняття – наприклад, попередити менеджмент додати нові вигоди.
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Також буде корисно дізнатися, скільки людей намагаються змінити поведінку (на стадії Підготовки/Дії) і яка чисельність тих, хто вже дотримується нової поведінки (на стадії Підтримки). Дослідження на цих двох
стадіях мають не тільки оцінити розміри груп, але також ідентифікувати
бар’єри, які вбачаються проблематичними у випадку першої групи, та винагороди, що (як здається) працюють у випадку тих людей, які знаходяться на
стадії Підтримки. Якщо з’являються фактори, які перешкоджають поведінці, тоді потрібно запровадити у кампанію нові елементи з метою вирішення цих проблем.
Прості гістограми (що відображають число людей в основних сегментах,
які є на кожній стадії) можуть бути чудовим візуальним елементом приладової панелі для відстеження прогресу та комунікації із зацікавленими сторонами у межах та поза межами організації.
Вимірювання змін
Моніторинг включає вимірювання змін, коли зміни є основною метою.
(Звичайно, деякі антинаркотичні кампанії чи кампанії проти насильства
прагнуть, аби люди не змінювалися; це є більш складним завданням для вимірювання). Щоб виміряти зміни, треба мати правильний інструментарій.
Дослідники, які бажають здійснювати моніторинг продуктивності цільового
ринку через певні проміжки часу, можуть обирати серед чотирьох основних
типів вимірювання змін:
1. Ретроспективно, запитуючи за одним зразком членів цільової аудиторії, що вони думають і роблять тепер, а також – що вони думали і робили у певних моментах в минулому часі.
2. Перехресно, порівнюючи за одним зразком думки та поведінку членів
цільової аудиторії, які раніше чи пізніше були залучені до процесу (наприклад, порівнюючи ставлення та використання пасів безпеки поміж
особами віком 21-30 років та особами віком 31-40 років; або ж порівнюючи тих, хто ніколи не брав участі у певній кампанії, з тими, хто
брав участь у кампанії протягом двох, чотирьох і шести місяців).
3. Перехресно через певні проміжки часу, запитуючи про думки та поведінку різних вибірок цільової аудиторії у два різних моменти часу
(наприклад, як у традиційному політичному голосуванні).
4. Поздовжньо через певні проміжки часу, шляхом фіксації думок та
поведінки тієї ж самої панелі членів цільової аудиторії у різні моменти
через певні проміжки часу. Для цього гарно підходять різні мережеві
системи збору даних, такі як SurveyMonkeya.
Цінність останнього підходу (панельні дослідження) порівняно з перехресним опитуванням, демонструється у наступному гіпотетичному, проте
a

SurveyMonkey (дослівно: Огляд пустуна) – американська компанія, що спеціалізується на проведенні
опитувань в Інтернеті. Заснована у 1999 році. Штаб-квартира у місті Пало-Альто (штат Каліфорнія). Станом на 2012 рік – близько 14 млн. користувачів, 185 співробітників, офіси в Європі (Люксембург, Лісабон)
та Бразилії.
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реалістичному прикладі. Припустимо, що AARP (Американська асоціація пенсіонерів) готує детальну доповідь щодо впливу на літніх людей через мережу
Інтернет шахрайства з медичним страхуванням, як частину кампанії з
метою змусити Конгрес США прийняти федеральний закон щодо регулювання діяльності компаній з убезпечення, які шукають членів цільової аудиторії через Інтернет. У доповіді драматично розписано випадки, коли
літніх людей обдурювали та спонукали до непотрібних витрат. AARP розповсюджує доповідь в офісах Конгресу та серед ЗМІ. Далі, припустимо, що
до і після розповсюдження доповіді було проведене невелике опитування 100
штатних співробітників Конгресу та декількох репортерів, з використанням
різних вибірок. Ці вибірки показали, що частка осіб, які підтримують закон,
зросла із 40 до 50 відсотків. Зрозуміло, що AARP буде вдоволена такими результатами. Проте це задоволення засноване на переконанні – якщо хтось
вивчав тих же членів цільової аудиторії до і після доповіді (панель дослідження), то переміщення їхніх позицій з часом виявило б, чи був це добрий
чи не дуже добрий результат. Усі отримані дані виглядали б як загальне зростання з 40 до 50 відсотків.
Як показано у першому прикладі «хороших» результатів, доповідь AARP
приємно додала до чинного ядра прихильників. Проте у випадку «так собі
результату», звіт показав би, що AARP відштовхнула три чверті своїх прихильників, але привертає третину колишніх противників та всіх тих, хто раніше не визначився. Якби організація мала доступ до останніх висновків, то
AARP зрозуміла б, що потрібно швидко діяти з метою повернути своїх первісних прихильників та водночас намагатися по можливості утримати непостійних «нерішучих», які щойно перешли до підтримки AARP. Вивчення
такої вирішальної інформації можливе лише на основі панельних даних.
Тільки панельні дані можуть вказати, хто змінив позицію. Така інформація
є життєво важливою для організації, яка прагне швидко та коректно рухатися в умовах непостійного ринку.
Таблиця 19-1.
Гіпотетичні результати панельного дослідження

До звіту

Хороший результати

Так собі результат

Після доповіді

Після доповіді

Підтримують
закон
Підтримують
закон
Проти закону
Не надають переваги
Разом

Проти
закону

Підтримують закон

Проти
закону

Разом

40%

0%

10%

30%

40%

10%

19%

10%

19%

30%

0%

30%

30%

0%

30%

50%

50%

30%

50%

100%
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Однак панельні дані мають свої недоліки. По-перше, тут є серйозна небезпека, що перші виміри впливатимуть на пізніші вимірювання, або ж взаємодія за наявності втручання забруднить результати. У наведеному прикладі
з люди контактували до доповіді AARP, й можливо, цим стимулювали звернути більше уваги на дану тему (і доповідь), тому втручання могло виглядати
більш ефективним, ніж було насправді. Другою проблема є відсів. У наведеному прикладі припущено, що панель залишається незмінною. Але ж, якщо
деякі люди вибувають між хвилями опитування, і саме вони є байдужими
до теми, тоді вимірювання тих, хто залишився у панелі, знову ж перебільшить впливи.
Альтернативою, звичайно ж, є використання кожен раз різних перехресних зрізів. Деякі з них надають можливість зрозуміти, хто саме змінив ставлення (ймовірно), з метою більш точного вимірювання загальних впливів.
Такий підхід найбільш типовий для відстеження політичних досліджень.
Перевага тут полягає в тому, що інтерв’юери переважно проводять постійні
опитування і вважають (з деякими застереженнями), що будь-які тенденції
у кінцевому підсумку відображають, як вони відстежують кандидатів,
знання та думки щодо проблеми впродовж тривалого часу.4
Відстеження задоволеності цільової аудиторії та ймовірність
повторної поведінки
Навіть коли значна кількість членів цільової аудиторії знаходиться на
стадії Підтримки, багато менеджерів з маркетингу забажають показників,
які вказують на вірогідність повторних угод (тобто, регулярна переробка
сміття, повторні пожертви, повторювання новин у друкованому вигляді чи
на телебаченні, повторне відвідування філармонії чи музею, або ж продовження участі у програмах з фізичної підготовки). Ключовим показником,
який з цією метою використовується у комерційному секторі – це вимір задоволеності цільової аудиторії. Такі показники вважаються головним індикатором потенційного повторення поведінки. Вимірювання задоволеності
може бути корисним в якості міри контролю з метою відстеження поточної
кампанії, а також в оціночних дослідженнях. Воно може бути особливо корисним у кампанії з метою відстеження задоволеності волонтерів або партнерів (таких як бізнес). У місті Клівлендa місцеві лікарні свого часу
об’єдналися, щоб двічі на рік здійснювати дослідження ставлення членів цільової аудиторії. Президент компанії Corbett Health Connect Патрік Мактиг
відзначив, що це дослідження «стало головним стимулом покращення якості
обслуговування для лікарень Клівленда, яке було не дуже добрим».5
Задоволеність – це функція від того, чого людина очікує, і тим, що він чи
вона думає про отриманий результат.6 Концептуально людина може відчувати один з трьох станів задоволення. Якщо результати перевищують очікування людини, тоді людина надзвичайно задоволена – навіть у захваті.

a

Клівленд (Cleveland) – місто, промисловий центр у штаті Огайо. За переписом 2010 року населення міста
– 396,8 тис. мешканців, міської агломерації – 2,07 млн. мешканців.
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Якщо результати відповідають очікуванням, людина просто задоволена.
Якщо результати не відповідають очікуванням, людина невдоволена. Задоволеність може бути не ідеальним показником для деяких організацій. «Задоволення клієнта» стало мантрою для багатьох менеджерів з маркетингу у
комерційних організаціях, і може застосуватися для оцінки волонтерів та
спонсорів, які приймають участь у зусиллях неприбуткової організації.7
Якщо є невідповідність між очікуваннями і результатами (дієта не спрацювала, завдання волонтера було нудним, «безкоштовний подарунок» був
непоказний), тоді деякі члени цільової аудиторії спробують мінімізувати відчування дисонансу, уявляючи, що виконання насправді було кращим, ніж
вони спочатку мислили, або ж думаючи, що вони, можливо, завищили свої
очікування. Проте інші члени цільової аудиторії можуть мати протилежну
реакцію: перебільшувати сприйману невідповідність у продуктивності внаслідок свого розчарування (і, можливо, вони не плануватимуть повторення
своїх зусиль). В останньому випадку перед маркетологом постає значна проблема, адже такі члени аудиторії схильні скорочувати чи припиняти контакти з організацією та/або скаржитися друзям і колегам на роботі.
Таким чином, щоб зрозуміти задоволеність, ми також повинні зрозуміти,
як люди формують свої очікування. Очікування формуються у деякій мірі
на основі минулого досвіду людини у таких же або подібних ситуаціях, а
також повідомлень, суджень друзів та колег. Отже, маркетологу потрібно
контролювати як продуктивність своїх пропозицій, так і очікування, які
вони здіймають. Маркетолог потрібно бути обачним та не здіймати очікування занадто високо, оскільки це, ймовірно, створить наступне невдоволення. З іншого боку, встановлення занижених очікувань привносить
ризики зменшення кількості трансакцій завдяки припущенню, що поведінка обіцяє лише обмежені вигоди.
Моніторинг задоволеності членів цільової аудиторії може бути надзвичайно корисним для менеджменту, особливо якщо «загальна якість» є значною частиною стратегії, наприклад – у лікарні, в освітніх закладах або у
різних програмах співучасті (проти паління, за дотримання дієти, з фізичних
вправ).
Системи скарг та пропозицій
Один з можливих підходів до збору даних щодо задоволеності підприємствами сфери послуг (таких, як лікарні, університети, їдальні для нужденних, робота з безхатченками) – це створення систем скарг і пропозицій.
Відповідальна організація полегшує своїм учасникам можливість скаржитися, якщо вони розчаровані отриманими послугами, або ж ділові партнери
висловлюють протест, якщо певні речі не спрацьовують для їх задоволеності.
Керівництво бажає виявити такі скарги – згідно теорії, що цільова аудиторія, яка не має можливості скаржитися, може скоротити своє партнерство з
організацією, поширювати негативні відгуки з вуст в уста, або ж повністю
від неї відмовитися. Дійсно, було виявлено, що незадоволений член цільової
аудиторії, ймовірно, розповість про це ще 9-12 іншим членам цільової ауди-
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торії, натомість задоволений член цільової аудиторії повідомить лише 2-х чи
3-х осіб.8
Висловлення скарг само по собі має потенційно позитивний вплив. Вірогідність негативних ефектів буде істотно зменшена, якщо незадоволених
членів цільової аудиторії заохочувати висловлювати свої скарги неприбутковій організації. Так вони ймовірніше продовжать волонтерську діяльність
чи надаватимуть пожертви, навіть якщо неприбуткова організація не відповість на скаргу для задоволеності скаржника. Дійсно, було встановлено:
чим швидше маркетолог відповість на висловлену скаргу, тим більша ймовірність того, що це призведе до сприятливого ставлення з боку члена цільової аудиторії.
Дослідження задоволеності цільової аудиторії як інструмент
оцінювання та моніторингу
Головна проблема у випадку оголошених скарг, як відзначено у 1977 році
у дослідженні Андреасена та Беста, полягає у тому, що нехарактерними є
як скарги, так і скаржники.9 Дослідження встановило, що члени цільової
аудиторії ймовірніше оголошують скарги стосовно проблем, які пов’язані з
високими витратами (економічними, соціальними та психологічними) або
ж які створюють серйозні незручності. Далі, вони ймовірніше скаржитимуться, якщо вважають неприбуткову організацію винною і вони самі не роблять внесок у вирішення проблеми. Врешті решт, вони ймовірніше
скаржитимуться, якщо природа проблеми та її джерело є очевидні – тобто,
якщо існування проблеми насправді не є питанням особистого рішення. З
цих причин неприбуткова організація отримує скарги з проблем, які залучають великі витрати грошей та часу з боку клієнтів. Швидше за все, на поверхню випливуть проблеми, пов’язані зі зламаними предметами, повільним
обслуговуванням, неввічливими співробітниками, а не такі проблеми як,
скажімо, просто дещо безособовий медичний догляд чи не достатня підготовка персоналу до освітнього семінару, через що семінар навчив не дуже
добре. Але це саме ті дрібні види неврахованих відчуттів невдоволення, про
які керівництво бажало б знати. Банальні негативні риси будь-якої програми
зазвичай швидко стають видимими і без особливого менеджерського дослідження. Важко вловимі речі насправді можуть втопити в основному хорошу
програму або заклад внаслідок поганого розголосу, нестачі повторної поведінки та, гірше того, просто апатії; це саме те дуже потрібне, про що не оголошують невдоволені члени цільової аудиторії. Людей потрібно запитувати.
Людей також потрібно опитувати, оскільки не всі з них самі будуть говорити. Щоб висловити скаргу, хтось мусить не лише мати проблему чи невдоволення, потрібно ще й усвідомлювати, де та яким чином скласти скаргу,
мати навички це робити та сміливість, щоб говорити. Не всі мають вказані
якості. Дійсно, дослідження послідовно показувало, що красномовні скаржники ймовірніше належатимуть до вищих соціальних верств, матимуть
більш високі доходи та кращу освіту. Також ймовірно, що вони будуть відносно молодими. Проте багато програм неприбуткових організацій (наприк631
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лад, у сфері соціальної роботи, або ж які вимагають довготривалої зміни поведінки, на зразок припинення палінням чи регулярних фізичних вправ)
мають своєю аудиторією нижчі соціальні верстви або ж літніх людей в якості
своєї основної мети. Прислуховуватися до цих людей необхідно для успіху
програми, проте саме вони з найменшою ймовірністю запропонують інформацію стосовно свого невдоволення.
Врешті, висловленню скарг іноді перешкоджає сама установа. Якщо
немає слушних умов та маркетолог неприбуткової організації не створює потрібний настрій, люди порівняно з малою ймовірністю складуть скаргу стосовно своєї церкви, свого лікаря, чи навіть щодо свого юриста або ж
бухгалтера. Коли пацієнти відчували проблеми зі своїм медичним доглядом
чи стоматологією, була дуже низька ймовірність, що вони будуть про це говорити. А коли вони це зробили, тоді Андреасен та Бест встановили, що медичне і стоматологічне співтовариство набагато менш чуйні до вирішення
їхніх скарг, аніж інші маркетологи. Тільки один з шести, хто мав серйозне
невдоволення, відчував себе достатньо сміливим, щоб говорити про це, і був
досить щасливим, отримавши від них задовільне поводження.
Кращі та більш чуйні неприбуткові організації за допомогою описаних
раніше прийомів доповнюють інформацію прямими періодичними обстеженнями задоволеності членів цільової аудиторії. Вони розсилають опитувальники або здійснюють телефонні дзвінки до випадкової вибірки
колишніх користувачів з метою дізнатися, наскільки їм подобається послуга. Деякі організації також опитують клієнтів конкурентів або ж маркетологів непов’язаних товарів та послуг, аби ідентифікувати потенційні
можливості ринку, з яких вони могли б скористатися. За допомогою прямих
обстежень вони уникають декількох упереджень систем моніторингу скарг.
Задоволеність членів цільової аудиторії може бути виміряна за допомогою
низки способів, що допомагають здійснювати моніторинг кампанії та зробити завершальне оцінювання. Деякі варіанти обговорюються далі.
Задоволення повідомляється безпосередньо. За своєю ініціативою менеджер може розповсюдити опитувальник серед репрезентативної вибірки волонтерів, попросивши їх зазначити свою задоволеність неприбутковою
організацією загалом та окремими аспектами волонтерського досвіду. Опитувальник буде поширюватися на періодичній основі за запитом особисто,
поштою, через Інтернет або за телефоном.
Опитувальник буде містити запитання такого виду:
Вкажіть наскільки Ви задоволені від

за вказаною шкалою:

1

2

3

4

5

Дуже
невдоволений

Невдоволений

Нейтральний

Задоволений

Дуже
задоволений
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Тут використано п’ять оцінок, хоча деякі шкали включають лише три
оцінки, а деякі – аж одинадцять.
Коли результати зібрано, можна створити гістограму, яка покаже відсоток волонтерів, які потрапляють у кожну групу. Звичайно, волонтери в
межах будь-якої групи (наприклад, групи дуже невдоволених) можуть порізному відчувати інтенсивність невдоволення: починаючи з почуття легкого
розчарування у неприбутковій організації і закінчуючи сильним відчуттям
гніву. На жаль, немає способу зробити міжособистісні порівняння інтенсивності, тому можемо покластися тільки на самооцінку почуття респондентів.
Якщо гістограма показує, що більшість відповідей знаходиться на лівій
стороні, це свідчить: волонтерська програма неприбуткової організації має
важкі клопоти. Якщо гістограма має форму дзвону, тоді це звичайна кількість невдоволених, нейтральних та задоволених волонтерів. Якщо на гістограмі більшість відповідей міститься праворуч, тоді неприбуткова
організація може дуже радіти, що вона є чуйною організацією, яка відповідає своїй меті – забезпечувати високу задоволеність більшості членів своєї
цільової аудиторії.10 Нарешті, якщо розподіл є бімодальний (тобто існує два
піки), тоді організації, можливо, слід розробити другу пропозицію з метою
задовольнити потреби невдоволеного ринку, зберігши при цьому чинну пропозицію для обслуговування задоволеної групи.
Похідні невдоволення. Наступний метод виміру задоволеності ґрунтується на вказаній раніше передумові, що задоволеність конкретного волонтера залежить від сприйнятої продуктивності та його чи її очікувань. Людині
ставлять 2 питання стосовно кожного елементу волонтерського досвіду, наприклад:
Виклики, включені у волонтерський досвід:
a. Скільки було?
(min)
1
2
b. Скільки ви очікували?
(min)
1
2

3

4

5

6

7

(max)

3

4

5

6

7

(max)

Припустимо, волонтер відмітив 2 у частині a) та 5 у частині b). Тоді ми можемо отримати оцінку «дефіциту продуктивності» шляхом відрахування
відповіді у частині а. від відповіді у частині b., що у цьому прикладі становить 3. Чим більший показник «дефіциту продуктивності», тим більший рівень невдоволеності (або менший рівень задоволеності).
Цей метод забезпечує кориснішу інформацію, ніж попередній. Шляхом
усереднення балів усіх респондентів у частині а., дослідник дізнається середнє значення сприйнятої продуктивності. Дисперсія навколо середніх значень показує, скільки є порозуміння. Якщо усі волонтери розглядають
волонтерський досвід як приблизно 2 за 7-бальною шкалою, це означає, що
програма доволі погана. Якщо волонтери мають різноспрямоване сприй-
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няття фактичної якості програми, тоді необхідним є подальший аналіз того,
чому сприйняття так сильно відрізняється і з яким фактором (окремим чи
їх групою) це може бути пов’язано.
Також корисно усереднити оцінки всіх респондентів у частині b. Це показує середнє значення погляду волонтерів на те, наскільки якісним очікується досвід. Вимірювання дисперсії вкаже, наскільки поширеними є
погляди волонтерів стосовно бажаного рівня якості. Це, по суті, хороший показник того, наскільки чітким є імідж організації.
Оцінки проблеми. Згідно з третім підходом, потрібно просто поставити
респондентам три головні запитання: 1) Чи мали Ви певні справи з нами протягом останніх 12 місяців? 2) Якщо так, чи стикалися Ви при цьому з будьякими проблемами? 3) Якщо жодні проблеми не згадуються, чи є будь-який
спосіб ще покращити Вашу участь? Цей підхід має декілька переваг. Поперше, конкретні проблеми або дефекти можуть бути ідентифіковані, у тому
числі багато таких, яких менеджмент не передбачав. Вони можуть бути
об’єктом негайних коригувальних дій, особливо, якщо респонденти вказують, наскільки проблема була для них серйозною.
По-друге, респондентів, які повідомляють про проблеми, можна запитати
стосовно їхніх наступних дій, у тому числі: чи скаржилися вони до неприбуткової організації, чи обговорювали з друзями або виконували інші дії. Це
дозволить отримати дані стосовно того, наскільки добре працювала в організації система скарг та пропозицій. Тих, хто скаржився в організації, можна
також запитати, як цей процес обернувся, аби керівництво могло контролювати ефективність свого процесу розгляду скарг.
Аналіз «Виконавці» – «Колишні виконавці» – «Не-виконавці»
Корисний спосіб відслідковувати продуктивність, як для оцінювання, так
і для контролю – це порівняти три групи. По-перше, є ті, хто на даний час
діють так, як передбачено вашою кампанією чи неприбутковою організацією. Вони продовжують волонтерську діяльність; повторюють пожертви;
їхня корпорація продовжує приймати участь у партнерстві. Далі є «колишні
виконавці» – це ті, хто виконував будь-що з вказаних справ, але покинув,
часто останнім часом. Зрештою, існують члени цільової аудиторії, які наперед не діяли, але можуть. Останніми можуть бути ті, хто не отримав запрошення до надання пожертви, до участі у програмі причинно-пов’язаного
маркетингу чи до волонтерства у заході.
Порівняння трьох груп (або принаймні першої та другої) може дуже яскраво проілюструвати, що у неприбутковій організації робиться добре, а що
потрібно змінити. Чи вважають «колишні виконавці» свій досвід незадовільним або ж ще гірше – дратівливим та неприємним? Чи трапляється з «невиконавцями», що вони говорять: ви просто загубили складники, яких ми
шукали? Нарешті, порівняння між виконавцями та не-виконавцями може
підказати, де саме організація опиниться під загрозою втрати виконавців,
якщо програми лише у незначній мірі є задовільними згідно вимірів, які, як
вбачається, спричинили відхід не-виконавців.
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Зв’язок між задоволеністю члена цільової аудиторії та іншими
цілями організації
Багато людей вважають, що концепція маркетингу закликає організацію
максимізувати задоволеність членів своєї цільової аудиторії. Однак це нереалістично, і було б краще концепцію маркетингу інтерпретувати наступним чином: організація має прагнути до створення високого рівня
задоволеності різних членів своєї цільової аудиторії стосовно рекомендованої
поведінки, хоча й не обов’язково на максимальному рівні. Причин є декілька.
По-перше, задоволеність члена цільової аудиторії завжди можна збільшити за допомогою залучення додаткової вартості. Наприклад, університет
може найняти для факультету кращих викладачів, побудувати кращі
об’єкти та стягувати нижчу оплату за навчання – з метою збільшення задоволеності своїх студентів. Звичайно, усе ж університет стикається з обмеженням вартості у спробі максимізувати задоволення цієї конкретної
публіки.
По-друге, організація повинна задовольняти багато суспільних груп.
Збільшення задоволеності однієї суспільної групи може знизити наявну задоволеність іншої. Організація зобов’язана надати кожній своїй суспільній
групі певний конкретний рівень задоволеності. Врешті решт, організація повинна керуватись філософією, що потрібно намагатися задовольняти потреби різних груп на рівнях, які є прийнятними для цих груп, в рамках
обмежень загального обсягу своїх ресурсів. Саме тому організація повинна
систематично вимірювати рівні очікуваної задоволеності різних складових
своєї громадськості, а також поточні обсяги її фактичного отримання.
Організація сподівається отримати низку вигод як результат створення
високої задоволеності своєї громадськості. По-перше, штатні співробітники
організації будуть працювати з кращим почуттям мети та з гордістю. Подруге, організація створює лояльну громадськість і це знижує витрати ринкового обороту, наприклад, на залучення спонсорів та волонтерів. По-третє,
лояльна громадськість стосовно організації говорить хороші речі іншим особам, що приваблює нових членів цільової аудиторії, не вимагаючи аж так багато прямих зусиль з боку організації.
Визначення причинної обумовленості
Соціальний сектор має проблеми, які рідко зустрічаються у комерційному світі. В останньому маркетологи корпорацій знають, коли поведінки
відбуваються, а також (переважно) – чи проведена кампанія (нові рекламні
оголошення) призвела до зареєстрованого результату (збільшення ринкової
частки). У кампаніях неприбуткових організацій часто це далеко не так. А
саме: часто буває дуже важко визначити, чи кампанія є ефективною, з наступних причин:
1. Поява результатів може потребувати багато часу – наприклад, удосконалення впродовж життя здорового харчування.
2. Результати можуть не мати видимих індикаторів: наприклад, людина
не палить чи не вживає наркотики.
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3. Зазвичай багато (дружніх) конкурентів прагнуть досягти подібних поведінкових результатів: наприклад, обмеження практикування незахищеного сексу у рамках кампаній з протидії ВІЛ/СНІД.
4. Цільова аудиторія може не знати, хто з маркетологів яку поведінку
спричинив.
Експериментальні проекти або ж перехресні міжсекторальні порівняння
часто можуть звести до мінімуму ці проблеми.

СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ
За останні роки для топ-менеджерів та співробітників неприбуткових організацій було створено декілька загальновизнаних систем відстеження.
Один з підходів, який захищав Роберт Каплан, називається Збалансованою
системою показників (BSC )a. У своїй роботі з приватним сектором Каплан
був засмучений домінуванням у бізнесі фінансових показників продуктивності та вважав, що вони ані показували всю історію продуктивності, ані зазначали, яким чином компанія може вдосконалюватися, аби краще
конкурувати у майбутньому.11 Пізніше Каплан адаптував BSC для неприбуткових організацій.12 Збалансована система показників рекомендує діагностику, яка постійно відстежує чотири показники:13
1. Фінансова продуктивність – Чи організація генерує збільшення доходів? Які джерела зростають? Чи конкуренти більш ефективно працюють із джерелами фінансування?
2. Сприйняття цільовою аудиторією – Як організацію бачить ключова
клієнтура (клієнти, донори, волонтери)? Які риси організації є найбільш важливими для кожної групи?
3. Стрижень компетенцій – У чому організація є особливо хорошою і як
це виконується? Як справи з навичками співробітників? Який оборот?
Партнерства сприяють доданій вартості чи ні?
4. Інновації – Чи має організація здатність надавати нові пропозиції, аби
робити речі по-новому? Чи співробітники заохочені бути інноваційними, мислити нестандартно?
У комерційному секторі фінансова продуктивність є центральною. Акціонери є ключовою клієнтурою. Проте у випадку неприбуткових організацій фінанси є лише засобом сприяння. Крім того, фінансова продуктивність
не завжди пов’язана з виконанням завдань відповідно до місії організації.
Фінансування може бути об’єктом дії інших факторів, а також чинників, які
a

Збалансована система показників (Balanced Scorecard, BSC) – система менеджменту, розроблена на початку 1990-х років Робертом Капланом і Девідом Нортоном. Її призначення – забезпечити чітке формулювання стратегічних планів та їхню реалізацію – є ширшим за призначення систем, які лише вимірюють
фінансові показники. Передумовою виникнення Збалансованої системи показників було прагнення керівництва західних компаній посилити управлінську функцію за рахунок органічного узгодження інтересів
різних груп: акціонерів, споживачів, партнерів, кредиторів.
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знаходяться поза контролем організації, наприклад, у випадку урядових рішень стосовно асигнування коштів або ж діяльності на фондовому ринку.
Інші види вкладників ресурсів, як от волонтери і корпоративні партнери,
можуть бути так само важливими джерелами. Ідеальний баланс варіюватиметься залежно від організації та (часто) часу.
Каплан визнає ще одну проблему у застосуванні цього підходу. Неприбуткові організації мають визначити: чиї потреби та бажання керуватимуть організацією. Протягом років організація United Way вважала свою
благодійність її основною «групою клієнтів». Благодійність була необхідна
для вирішення соціальних проблем, і United Way прагнула фінансувати
спроможність їх вирішувати. У 1990-х роках United Way переключила фокусування на цільового донора. Організація стверджувала: якщо вона не
буде генерувати адекватні та зростаючі пожертви, благодійність не зможе
діяти. Далі, у ХХІ столітті новий генеральний директор Браян Галлахер
втретє змінив фокус, сказавши, що United Ways була насправді співтовариством організацій, тому слід зосередитися на прогнозуванні, іноді – на
формуванні, а потім – на задоволенні потреб спільноти. Його нова кампанія
під гаслом «Що має значення» здійснює цю нову стратегію. (Дивись рисунок
19-2).
Місія та бачення United Way of America у 2006 році є наступні:
МІСІЯ
Поліпшувати життя шляхом мобілізації потужного піклування
спільноти.
БАЧЕННЯ
Ми будуватимемо сильнішу Америку шляхом мобілізації наших
спільнот з метою покращення життя людей.
ДЛЯ ЦЬОГО МИ БУДЕМО:
4 Стимулювати і надихати людей робити зміни на краще.
4 Вносити людську турботу у порядок денний усередині та поза межами
наших спільнот.
4 Будувати коаліції навколо цього порядку денного.
4 Збільшувати інвестиції у цей порядок денний шляхом розширення та
диверсифікації наших власних зусиль у галузі розвитку та підтриманням у цьому інших.
4 Вимірювати, повідомляти та вчитися з впливу наших зусиль.
4 Відображати різноманітність спільнот, яким ми служимо. 14
Інша відома глобальна система відстеження, яку використовують неприбуткові організації – це приладова панель15; ми її бачили на прикладі організації KaBOOM!, що використана у нашій віньєтці на початку розділу.
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Рисунок 19-2. Стратегія потреб спільноти
Джерело: Люб’язність United Way of America
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Blackbauda, комерційна організація, яка продає програмне забезпечення для
некомерційних організацій, пропонує Систему продуктивності приладової
панелі. Їхній веб-сайт використовує автомобільну метафору, щоб описати цю
Відточену Інформаційну Систему наступним чином:
«Гнучке рішення, яке може створити клієнтську приладову панель продуктивності для вашої організації, щоб допомогти вам контролювати:
l Пальне
Простий моніторинг джерел доходів від проведення фандрайзингових
кампаній та інших заходів, щоб ви знали, скільки може бути інвестовано у програми згідно вашої місії.
l Швидкість
Оцінка продуктивності ваших співробітників та програм, щоб ви продовжувати бути успішними та усували непродуктивні види діяльності.
l Сигнали
Довіряйте своїм співробітникам заходи з управління за умови точної,
актуальної звітності, відстежуйте та аналізуйте ключові показники
продуктивності таким чином, щоб кожен тягнув в одному напрямку з
метою досягнення ваших цілей.
l Сигнальні вогні
Встановіть прості сигнальні вогні, аби знати, коли ви не досягаєте або
перевищуєте заздалегідь визначені стандарти продуктивності.»16
Поняття приладової панелі таке ж саме, як у автомобілі. Її завжди видно,
і вона дозволяє побачити показники роботи системи у реальному часі (чи
максимально наближено до нього). Ця інформація у реальному часі потенційно дозволяє організаціям налаштування кампанії «на льоту» або ж відступити крок назад та оцінити загальну продуктивність стосовно
довгострокових цілей. Налаштування приладової панелі та рішення, що
саме має бути виміряне, звичайно ж, є найважливішим завданням, яке потребує широкого залучення тих, кого це буде стосуватися. Обговорення цих
питань (як і питань щодо Збалансованої системи показників) може бути надзвичайно важливою вправою для розбудови самої організації. Організаційні
конфлікти часто можуть бути усунуті, невірне сприйняття ідентифіковане,
а співробітники та інші ключові особи можуть досягти порозуміння щодо діяльності організації.
ОЦІНЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПОРАДИ
Оскільки неприбуткові організації, в основному, підтримуються громадськістю за рахунок податкових коштів, пожертв, грантів, субсидій тощо,
a
Blackbaud (Blackbaud Inc., дослівно: Чорний бод; бод – одиниця швидкості передачі інформації) – американська компанія. Спеціалізується на постачанні програмного забезпечення для неприбуткових організацій (початково спеціалізувалася на програмному забезпеченні для шкіл). Заснована у 1981 році.
Штаб-квартира у місті Чарльстон (штат Південна Кароліна).Виторг у 2011році складав $371 млн., чисельність персоналу – близько 2,8 тис. осіб. Понад 27 тис. клієнтів у всьому світі.
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вони постійно отримують виклики, щоб доводити свої чесноти. Чи роблять
вони суспільство кращим? Чи досягають вони прогресу у ключових питаннях? Що вони можуть сказати про свою роботу, чи виправдовує вона їхнє подальше існування? Це означає, що неминуче має бути певне громадське
оцінювання організації та її роботи. Підходи Збалансованої системи показників та приладової панелі допомагають у вирішенні питань організаційних
умінь та продуктивності. Проте як для внутрішньої, так і для зовнішньої клієнтури важливо, щоб конкретні кампанії та проекти (наприклад, новий вебсайт або нова інформаційна база стосовно пацієнтів) були формально оцінені
після їх завершення.
Організації робити оціночні дослідження дуже складно з низки причин.
Найпростіша модель оцінки встановлює набір базових показників для ключових змінних, а потім звіряє їх, коли кампанія чи проект завершені. На
рівні організації це еквівалентно щорічним перевіркам. Існує низка проблем
у такому, здавалося б, розумному підході, що може свідчити:
1. Показники зовнішнього середовища можуть бути неповними. Наприклад, дослідження економічних програм в Індії може знехтувати відстеженням рівня екологічних труднощів або племінної ворожнечі, які
можуть пояснити невтішні результати програми краще, аніж будьякий її елемент.
2. Може бути проігнорована конкуренція. Неприбуткові організації
часто не бажають думати, що вони мають конкурентів, окрім випадків,
коли йдеться про фінансування. Але збій у програмі може бути
пов’язаний не так з власними діями неприбуткової організації, як з інноваційним підходом та успіхом паралельної програми.
3. Зміни можна помітити, але, як було зазначено вище, її причина або ж
причини є незрозумілими чи прихованими.
Роберт Хорнік давно вивчає оцінювання соціальних програм, приділяючи
особливу увагу їх освітнім та комунікаційним компонентам. У нещодавньому есе17 він розглянув низку спроб виміряти впливи заходів з охорони
здоров’я та відзначив декілька викликів для пояснень:
1. Деякі ефекти можуть бути просто результатом історичних тенденцій.
Зменшення схильності до паління у розвинених культурах сьогодні
може бути менше пов’язано з конкретними освітніми програмами чи
іншими заходами, ніж із радикальними змінами у соціальних нормах.
2. Кампанії можуть мати свої ефекти, які не впливають безпосередньо на
цільові аудиторії, проте проявляються у зміні вказаних соціальних
норм за рахунок збільшення висвітлення проблеми у ЗМІ, яке генерує
організація. У результаті, вплив фактора «Інші» у моделі BCOS домінує над компонентами «Переконання» та «Вартість».
3. Зрушення в інституційній політиці можуть вплинути на зміну окремо
від програмних компонентів. Наприклад, у Каліфорнії підвищення податків на цигарки, постанови проти паління та розбудова обмежень
можуть бути реальною причиною зниження обсягів паління. Воно
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може бути або не бути пов’язане з маркетинговою кампанією неприбуткової організації
4. У цьому ж сенсі, зміни в організації можуть визволити поведінку.
Тобто, якщо діяльність і громадський резонанс навколо кампанії призводять до будівництва міського парку або ж роблять вулиці безпечнішими, діти з бідних родин будуть більше займатися фізичними
вправами і рідше страждатимуть ожирінням. Цільова аудиторія вже
дізналася про Вигоди та Витрати і визнала (проте, можливо, тимчасово
ігнорувала), чого саме від неї бажали Інші, але просто не вистачало Самовпевненості, оскільки організації насправді не робили легкою бажану поведінку. Згодом дотримання нової поведінки стало легшим,
хоча організаційні зміни не були безпосередньою метою неприбуткової
організації.
5. Самі заходи можуть бути просто «недостатньо великими» – наприклад, цільова аудиторія, можливо, не мала достатньо впливу на елементи кампанії, аби вони надали результат. Це не означає, що підхід
у своїй основі був хибним, лише свідчить, що рівні витрат та наполегливість у довгостроковій перспективі були просто невідповідними.
Хорнік у роздумах припускає, що має бути перевірена низка факторів,
таких як сезонні тенденції, зміни соціальних норм, політики та організаційних структур. Оцінювання також повинно знайти способи визначити: якими
є масштаби проблеми. Низка програм використовували експериментальні
проекти на рівні громад, щоб забезпечити відповіді на ці питання. Подвоєння
бюджету в одній громаді та зменшення його вдвічі в інших може представити
певні докази щодо масштабу проблеми. Такі експерименти у 1980-х роках
використовували на практиці проекти HealthCom, які фокусувалися на охороні здоров’я дітей у країнах, що розвиваються.18 Ці заходи дозволили Хорніку дійти висновку, що рівень впливу повідомлень, можливо, є
найсильнішим поясненням тієї обставини, чому деякі програми були успішними у певних провінціях певних країн, і не спрацювали в інших провінціях
у тій самій або ж в інших країнах. Воно може полягати не у тому, що зробила
компанія, а скільки це зробила!

КОМЕНТАР СТОСОВНО КЕРІВНИЦТВА ТА ЕТИКИ
Зростаючий феномен неприбуткового сектору – це є обсяг суспільного
контролю за етичною поведінкою організацій у практичній діяльності.19 Частково це є результатом нещодавніх скандалів у секторі, але це також результат того, що дедалі більше зовнішніх організацій та філантропів вимагають
показників продуктивності, які виходять за межі просто ефективності та результативності. Офіційне регулювання здійснюється Відділом організацій,
що користуються податковими пільгамиa Служби внутрішніх доходів. Поза
a

Станом на 2013 рік – Відділ державних організацій та організацій, що користуються податковими пільгами (Tax Exempt and Government Entities Division).
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урядом, стандарти Better Business Bureau (знаходяться на веб-сайті:
www.give.org) забезпечують етичні та операційні керівні засади, які є, мабуть, найбільш об’ємними. Better Business Bureau (ВВВ) описує свої підходи
наступним чином:
«BBB Стандарти для відповідальної благодійності Альянсу Мудрих
Пожертвa були розроблені з метою надання допомоги донорам у прийнятті доброякісних рішень щодо пожертв, а також зміцнення суспільної довіри до благодійних організацій. Стандарти прагнуть
заохочувати справедливі та чесні практики клопотання, з метою сприяння етичній поведінці благодійних організацій та просування підтримки філантропії».
Альянс викладає докладний список із 18 стандартів стосовно як поведінки, так і звітності благодійних організацій у наступних сферах:
s управління та нагляд;
s вимірювання ефективності;
s фінанси;
s фандрайзинг та інформаційні матеріали.
Остання із згаданих сфер представляє найбільший інтерес для маркетологів. BBB спеціально наполегливо закликає до поширення (у тому числі
через веб-сайти) докладної, правдивої та відвертої інформації; повних та зрозумілих річних звітів; а також інформації щодо будь-яких причинно-маркетингових альянсів та користі, яку вони приносять благодійності. Також
рекомендує звертати пильну увагу на проблеми недоторканності приватного
життя, що можуть виникнути, і наполегливо закликає до наявності ефективних систем дотримання недоторканності.
Існує низка інших наглядових груп, з якими маркетолог неприбуткової
організації має бути знайомий. Вони включають:
u Guidestarb (www.guidestar.org)
u Charity Watchc (www.charitywatch.org)
u Charity Navigatord (www.charitynavigator.org)
a BBB Альянс Мудрих Пожертв (BBB Wise Giving Alliance, WGA) – асоціація благодійних організацій, яку сформували Національне інформаційне бюро благодійних організацій (National Charities Information Bureau, NCIB),
Рада Комітету кращих практик бізнесу (Better Business Bureau) та Благодійна консультативна служба (Philanthropic
Advisory Service, PAS). Сертифікація на відповідність Стандартам відбувається за прозорими процедурами і коштує
від $1 тис. до $15 тис. Благодійні організації, які відповідають Стандартам, мають назву «ВВВ Акредитовані благодійні організації» («BBB Accredited Charities»).
b
Guidestar (Guide Star USA, Inc., дослівно: Зірка керівництва) – американська неприбуткова компанія. Являє
собою інформаційну службу, що спеціалізується на висвітленні діяльності неприбуткових організацій, насамперед
фінансових аспектів, прозорості використання коштів, їх цільового призначення тощо. Заснована у 1994 році.
Штаб-квартира у місті Вільямсбург (штат Вірджинія). Станом на 2010 рік база даних містила документи податкової
звітності на 1,9 млн. неприбуткових організацій.
c Charity Watch (дослівно – Стежити за благодійністю) – назва сайту американської неприбуткової організації
Американський інститут благодійності (American Institute of Philanthropy, AIP). Організація заснована у 1992 році.
Штаб-квартира у Чикаго (штат Іллінойс). Аналізує фінансові документи благодійних організацій на предмет їх
відповідності стандартам фінансової ефективності, проводить власні дослідження та розслідування, готує та оприлюднює рейтинги благодійних організацій.
d Charity Navigator (Навігатор благодійності) – американська неприбуткова організація. Оцінює ефективність благодійних організацій. Заснована у 2002 році. Штаб-квартира у містечку Глен Рок (штат Нью-Джерсі). Станом на
2012 рік оцінювала близько 5400 благодійних організацій. Друкує рейтинги як найбільш ефективних, так і найменш ефективних організацій.
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Ці групи та популярні ЗМІ особливо чутливі до учинення посадових злочинів, починаючи з надмірної платні та закінчуючи марнотратними кампаніями. Вони також звертають увагу на особливе поводження із
співробітниками організації (наприклад, позики під низький відсоток) і поблажливі угоди із друзями та родичами.
Але також, звичайно ж, деякі конкретні сектори неприбуткових організацій мають свої власні виклики та контролерів. Найбільш очевидним прикладом є політичне поле діяльності. Тут існують свої особливі групи
контролерів, які відстежують витрати кампанії та правдивість політичного
маркетингу. Серед сайтів, що беруть в цьому участь, є наступні:
3 Center for Public Integritya
3 Judicial Watchb
3 Black Box Votingc
3 Citizens For Legitimate Governmentd
3 Free Speech in the USAe
3 FAIR – Fairness & Accuracy in Reportingf
3 Institute for Public Accuracyg
Інші сайти, які займаються відстеженням та оцінюванням за допомогою
ЗМІ, включають:20
l Accuracy in Media (Точність у ЗМІ) – консервативні наглядачі за чесністю,
збалансованістю та точністю випусків новин.
l Adbustеrs (Адбастерс) – Фонд, мета якого змінити спосіб взаємодії суспільства та ЗМІ.
l Alternative Media Watch (Альтернативні наглядачі за ЗМІ) – медіа-група,
яка демонструє недостатньо висвітлені новини та проблеми.
l American Journalism Review (Огляд американської журналістики) – наa Center for Public Integrity (Центр громадської цілісності) – американська неприбуткова організація. Місія – «виявляти зловживання владою, корупцію та недбальство державних і приватних установ, з метою змусити їх працювати чесно, порядно, відповідально та ставити суспільні інтереси на перше місце». Заснована у 1989 році.
Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Має понад 50 співробітників і є одним з найбільш активних у
США центрів журналістських розслідувань. Адреса сайту: www.publicintegrity.org
b Judicial Watch (дослівно: Судовий нагляд) – американська неприбуткова організація, яка є «консервативним,
безпартійним освітнім фондом, який сприяє прозорості, підзвітності та цілісності в уряді, політиці та законах».
Заснована у 1994 році. Штаб-квартира у Вашингтоні (округ Колумбія). Відома численними судовими позовами
проти Президентів США, що представляли обидві основні партії. У 2012 році опублікувала рейтинг найбільш корумпованих політиків США. Адреса сайту: www.judicialwatch.org
c Black Box Voting (Black Box Voting Inc., дослівно: Чорна скриня для голосування) – американська неприбуткова
організація. Місія – захист прав громадянина на чесні вибори. Зокрема, організація займається протидією маніпуляціям у випадку електронного голосування, досліджує відповідні пристрої та програмне забезпечення. Штабквартира у місті Рентон (штат Вашингтон). Адреса сайту: www.blackboxvoting.org
d Citizens For Legitimate Government (Громадяни за легітимний уряд) – американська неприбуткова організація.
Місія – «виявлення і протистояння американському імперіалізмові, тероризмові корпорацій та новому світовому
порядку». Адреса сайту: www.legitgov.org
e Free Speech in the USA (Свобода слова у США) – різноманітні сайти, на яких обговорюються актуальні проблеми.
Див., наприклад, www.freespeechintheusa.com
f FAIR – Fairness & Accuracy in Reporting (Справедливість і точність у звітності) – американська неприбуткова організація, яка позиціонує себе як «групу нагляду за національними ЗМІ». Місія – оживити Першу поправку до
Конституції США, виступаючи за більшу різноманітність у ЗМІ шляхом ретельного вивчення практики щодо
маргіналізації суспільних інтересів, меншин та особливих точок зору. Заснована у 1986 році. Штаб-квартира – у
Нью-Йорку (штат Нью-Йорк). Адреса сайту: www.fair.org
g Institute for Public Accuracy (Інститут публічної точності) – американська неприбуткова організація. Місія – заохочувати ЗМІ надавати інтерв’ю з альтернативних джерел. Заснована у 1997 році. Штаб-квартира – у Вашингтоні
(округ Колумбія). Має постійно оновлювану базу даних власників, журналістів та коментаторів ЗМІ. Адреса сайту:
www.accuracy.org
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ціональний журнал, яких освітлює усі аспекти друкованих, телевізійних,
радіо та Інтернет-медіа.
Center for Media and Public Affairs (Центр ЗМІ та зв’язків з громадськістю) – позапартійна, неприбуткова дослідницька організація у Вашингтоні (округ Колумбія), яка проводить наукові дослідження
новинних та розважальних медіа.
Columbia Journalism Review (Колумбія Огляд журналістики) – служба
публікацій як наглядач за ЗМІ усіх їх видів.
Fairness & Accuracy In Reporting (FAIR, Справедливість і точність у звітності) – група наглядачів за національними ЗМІ, які захищають незалежність та критицизм у журналістиці.
Global Media Monitoring Project (Глобальний проект моніторингу ЗМІ) –
вивчення світових новин двічі на декаду, з метою документування участі
та змалювання чоловіка і жінки у світових новинних ЗМІ.
Independent Press Councils (IPC, Незалежні пресові ради) – містить детальну інформацію пресових рад, які успішно адаптували ідею саморегулювання у своїх культурних та політичних ситуаціях, з метою сприяння
обміну думками та інформацією, а також просування та підтримки саморегулювання.
Media Monitors Network (MMN, Мережа контролерів ЗМІ) – неприбуткова, позапартійна та неполітична платформа для серйозних учасників
та спостерігачів ЗМІ.
Media Research Center (Центр дослідження ЗМІ) – консервативна група,
створена для забезпечення політичного балансу у новинних ЗМІ та відповідальності розважальних ЗМІ.
Media Talk (Обговорення ЗМІ) – шоу на Громадському радіо штату Вісконсінa, яке розглядає поточні внутрішні питання телевізійних мереж,
кабельного телебачення, газет, журналів, Інтернету та радіо. Ведучий
Дейв Беркман. Є посилання на аудіоархів.
Media Transparency (Прозорість ЗМІ) – організація-наглядач, яка відслідковує фінансові джерела багатьох засобів масової інформації та політичних організацій.
Media Watch (Нагляд за ЗМІ) – організація, яка фокусується на кваліфікованості медіа та протидії стереотипам, які звичайно зустрічаються у
ЗМІ.
Media Watch (ABC TV) (Нагляд за ЗМІ телевізійного каналу ABC, Австралія) – провідний форум аналізу австралійських ЗМІ. Підсумки, новини,
заплутані історії та перегляд епізодів тижневих програм, а також архів
попередніх репортажів.
MediaChannel.org (Канал ЗМІ) – сайт неприбуткової організації, присвячений політичним, соціальним та культурним впливам ЗМІ.

a
Громадське радіо штату Вісконсін (Wisconsin Public Radio) – мережа 32 радіостанцій у штаті Вісконсін.
Заснована у 1921 році. Штаб-квартира у місті Медісон (штат Вісконсін).
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Morality in Media (МІМ, Мораль у ЗМІ) – сайт неприбуткової організації,
заснованої у 1962 році отцем-єзуїтомa Мортоном А. Хіллом (1917-1985),
спрямований на боротьбу з непристойністю та підтримку стандартів порядності у ЗМІ. МІМ підтримує Національний юридичний центр з питань
непристойностіb, який є базою даних правових матеріалів щодо відповідальності за непристойну поведінку.
National Institute on Media and the Family (Національний інститут ЗМІ та
родини) – присвячений дослідженню та освіті щодо впливу ЗМІ на родину
та дітей.
On the Media (Про ЗМІ) – сайт щотижневої годинної передачі Національного Громадського Радіо, яка присвячена критичному розгляду та аналізу
ЗМІ.
The Pew Research Center for the People & the Press (Дослідницький центр
П’ю для народу та преси) – незалежна група дослідження громадської
думки, що вивчає ставлення до преси, політиків та проблем державної політики.
PR Watch (Нагляд за зв’язками із громадськістю) – журналістські розслідування практики зв’язків з громадськістю та громадських справ індустрії, від Центру ЗМІ та демократіїc.
Project Censored (Проект Цензура) – розміщує сюжети з важливих для
суспільства проблем, але які не були висвітлені з тих чи інших причин.
Stats (Статистика) – веб-блог та статті, що висувають на перший план
зловживання наукою та статистикою у політичних питаннях.
Tyndall Report (Повідомлення Тиндаль) – здійснює моніторинг будніх нічних випусків новин американських телевізійних мереж.

Деякі з цих сайтів є неупередженими та об’єктивними. Водночас спостерігачі повинні розпізнавати та зважати на політичні уподобання окремих
джерел.
Висновки
Менеджери неприбуткових організацій мають ретельно розробляти системи оцінювання з метою відстежувати організаційну продуктивність та вносити відповідні корективи. Існує дві основні категорії систем контролю.
Системи стратегічного контролю відстежують зміни навколишнього середовища організації, конкурентів, громадськість, сильні і слабкі сторони, продуктивність діяльності. Системи тактичного контролю відстежують
a

Єзуїти (Товариство Ісуса, латинською: Societas Iesu) – члени християнського чоловічого чернечого ордену у Римсько-католицькій церкві. Заснований у 1540 році. Діє у 112 країнах. Близько 20 тис. членів. Зокрема, працюють у сфері освіти, інтелектуальних досліджень, соціальної опіки та медицини.
b Національний юридичний центр з питань непристойності (National Obscenity Law Center) – американська
неприбуткова організація. Заснована у 2007 році. Штаб-квартира – у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк).
c Центр ЗМІ та демократії (Center for Media and Democracy) – американська неприбуткова організація.
Спеціалізується на відстеженні зв’язків із громадськістю корпорацій та політиків. Заснована у 1993 році.
Штаб-квартира у місті Медісон (штат Вісконсін).
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щоденну діяльність з метою точного налаштування поточних маркетингових
зусиль. Нові комплексні підходи, такі як приладова панель та Збалансована
система показників, на даний момент використовуються найбільш широко.
Існує два типи систем тактичного контролю: ті, що вимірюють вплив організації на поведінку, а також ті, що вимірюють рівень задоволеності членів
цільової аудиторії. Відстеження поведінки вимагає формальних моніторингових систем. Панельні дослідження є корисним засобом досягнення цього.
Однак, неприбуткові організації зіштовхуються із серйозними проблемами
у відстеженні багатьох поведінкових результатів та їх ув’язки з маркетингом
організації.
Задоволеність члена цільової аудиторії також має бути головним завданням усіх неприбуткових організацій. Системи відстеження скарг забезпечують один із способів оцінки цієї задоволеності протягом тривалого часу.
Проте виміри за скаргами зазвичай упереджені як за типами скарг, так і за
типами постраждалих осіб. Періодичні прямі дослідження членів цільової
аудиторії не страждають від вказаних упереджень. Вони можуть вимірювати
задоволеність безпосередньо як просто рейтинги, опосередковано як похідні
незадоволеності, або ж як проблеми. Вивчення проблем може бути особливо
корисним, якщо воно також відстежує продуктивність діяльності організації
з розгляду скарг.
Зовнішнє оцінювання у ХХІ столітті становить зростаючий інтерес для
неприбуткових організацій. У результаті останніх скандалів за участі благодійних організацій, багато наглядачів з боку ЗМІ та груп громадян частіше
запитують: чи виконують неприбуткові організації свої соціальні обов’язки.
Одним з наслідків цієї підвищеної уваги було зростання значення кодексів
етичної поведінки. Організація Better Business Bureau випустила обширний
кодекс, який може служити зразком для багатьох неприбуткових організацій.
Запитання:
1. Ваша неприбуткова організація надає підтримку неприбутковій
установі у Південній Кореї, яка допомагає мігрантам з Північної Кореї
дати собі раду, знайти дім та роботу. Ви стурбовані, що згідно з Патріотичним актомa ви можете бути піддані звинуваченню у опосередкованій
(або ж навіть безпосередній) підтримці режимів «осі зла». Які механізми
ви б застосували з метою звести до мінімуму ваш ризик?
2. У вашому регіональному командуванні Дівчат-скаутів 348 підрозділів у зоні, яка охоплює три штати. Ви бажаєте налаштувати систему
приладової панелі з метою відстеження показників, які важливі як для реa

Патріотичний акт (Patriot Act; повна назва – Unifying and Strengthening America by Providing Appropriate
Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, Об’єднання та зміцнення Америки шляхом
створення належних механізмів, необхідних для запобігання та припинення тероризму, акт від 2001 року)
– федеральний закон, прийнятий у США у жовтні 2001 року (як відповідь на терористичний замах 11 вересня 2001 року), який тимчасово надав уряду та поліції широкі повноваження щодо нагляду за громадянами. Дію Патріотичного акту декілька разів продовжували. У 2007 році було скасоване положення Акту,
яке надавало Президентові право звільняти та призначати прокурорів.
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гіональних штаб-квартир, так і для окремих лідерів підрозділів. Які компоненти ви б включили?
3. Ви радитесь з адміністративним помічником і помічаєте на її екрані
e-mail вiд людини, яка є постачальником послуг з прибирання та технічного
обслуговування ваших об’єктів у трьох штатах. Оскільки це не є сферою
відповідальності помічника, ви запитуєте про що йдеться. Вона відповідає,
що це особистий лист, тому що відправник – її двоюрідний брат. Вас це турбує. Яких етичних питань це стосується та що потрібно робити далі?
4. Ви керуєте їдальнею для нужденних і вважаєте, що наявність певних
даних стосовно задоволеності споживачів була б дуже корисною задля виділення пропозицій, які пропозиції є цінними, а які – ні. Однак, ви усвідомлюєте, що багато хто з ваших клієнтів мають низьку освіченість, а іноді
й психічні проблеми. До того ж ви підозрюєте, що багато хто просто скаже
вам, що усе відмінно, оскільки вони бояться втратити послугу, яка їм може
знадобитися будь-якого дня. Як би ви вчинили?
5. Як менеджер центру виконавчого мистецтва у Де-Мойніb, ви бажаєте
більше дізнатися стосовно задоволеності клієнтів, що коли-небудь дозволить вам сегментувати аудиторію. Яку інформацію ви збиратимете та
яким чином? Як ви її використаєте?

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Джерела та примітки:
Peter F. Drucker, “The Nonprofit Bottom Line,” NonProfit Times, February 1994, pp. 44-45. Див. також: Kevin P. Kearns, “The Strategic Management of Accountability in Nonprofit Organizations. An Analytical
Framework,” Public Administration Review, March/April 1994, pp. 185192.
Це, звичайно, особисте етичне рішення для фахового маркетолога неприбуткової організації, чи він або вона бажає використати свої навички, аби викликати поведінку з сумнівними соціальними
результатами. Маркетинг є потужним набором інструментарію. Маркетолог неприбуткової організації повинен бути обережним, аби використовувати їх з доброю метою.
Alan R. Andreasen (Ed.), Ethics in Social Marketing (Washington, DC:
Georgetown University Press, 2001).
Vicki G. Morwitz and Carol Pluzinski, “Do Polls Reflect Opinions or Do
Opinions Reflect Polls? The Impact of Political Polling on Voters’ Expectations, Preferences, and Behavior,” Journal of Consumer Research, Vol.
23 (June 1996), pp. 53-67.
Kim Cleland, “Patient Power Over Hospitals Grows,” Advertising Age, October 24, 1994, p. 46.
Див.: Ralph E. Anderson, “Target Audience Member Dissatisfaction: The
Effect of Disconfirmed Expectancy on Perceived Product Performance,”
Journal of Marketing Research, February 1973, pp. 38-44.

a
Комплекс Виконавчих мистецтв у Де-Мойні, штат Айова (Des Moines Performing Arts) включає Міський
центр виконавчих мистецтв (The Civic Center of Greater Des Moines; діє з 1979 року, має 2744 місць і використовується для концертів, бродвейських шоу, балетів та інших заходів), театр Студія Стоунер та Храм
виконавчих мистецтв.
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Timothy L. Keiningham and Terry Vavra, The Customer Delight Principle:
Exceeding Customers’ Expectations for Bottom-Line Success (New York:
McGraw-Hill, 2001); Rakash Seth and Kirti Set, Creating Customer Delight: The How and Why of Customer Relationship Management (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005).
Technical Advisory Research Program (TARP), Target Audience Member
Complaint Handling in America: Final Report (Washington, DC: U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1979).
Див.: Alan R. Andreasen and Arthur Best, “Target Audience Members
Complain— Does Business Respond?” Harvard Business Review, JulyAugust 1977, pp. 93-101.
Однак, не є рідкісними випадки, коли типова картина відповідей схиляється більше до позитивних відповідей, ніж до негативних та байдужих (так званий «зсув»).
Robert S. Kaplan and David P. Norton, Alignment: Using the Balanced
Scorecard to Create Corporate Synergies (Boston: Harvard Business
School Publishing Corporation, 2006).
Robert S. Kaplan, United Way of Southeastern New England (Boston:
Harvard Business School Case, 1997).
Paul R. Niven, Balanced Scorecard Diagnostics: Maintaining Maximum
Performance (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Publishers, 2005).
http://national.unitedway.org/about/ missvis.cfm (витягнуто 26 жовтня 2006 року).
Debra E. Blum, “Checking the Dashboard,” The Chronicle of Philanthropy,
October 12, 2006, p. M-6.
www.blackbaud.com/products/intelligence/dashboards.aspx (витягнуто
26 жовтня 2006 року).
Robert Hornik, “Introduction: Public Health Communication: Making
Sense of Contradictory Evidence,” in Robert Hornik (Ed.), Public Health
Communication: Evidence for Behavior Change (Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates, 2002), pp. 1-19.
Robert C. Hornik, Judith McDivitt, Susan Zimmicki, P. Stanley Yoder,
Eduardo Contreras-Budge, Jeffrey McDowell, and Mark Rasmuson,
“Communication in – Support of Child Survival: Evidence and Explanations from Eight Countries,” in Robert Hornik (Ed.), Public Health Communication: Evidence for Behavior Change (Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates, 2002), pp. 197-217.
Robert O. Bothwell, “Trends in Self-Regulation and Transparency of Nonprofits in the U.S.,” The International Journal of Not-for-Profit Law, Vol.
2, No. 3 (March 1900); Joel L. Fleishman, “Public Trust in Not-for-Profit
Organizations and the Need for Regulatory Reform,” in Charles Clotfelter
and Thomas Ehrlich (Eds.), Philanthropy and the Nonprofit Sector in a
Changing America (Bloomington: Indiana University Press, 1999); Regina E. Hertzlinger, “Can Public Trust in Nonprofits and Governments
Be Restored?” Harvard Business Review, Vol. 74, No. 2 (March-April
1996), pp. 97-107.
http://dmoz.org/News/Media/Watchdogs/ (витягнуто 11 грудня 2006
року).
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Boys & Girls Clubs of America (BGCA, Клуби хлопців та дівчат Америки), товариство, 8, 19, 222, 223, 231, 246, 348, 387, 389, 471, 489, 499, 556, 558, 559, 577,
580, 582, 583, 605
Bowling Alone (Putnem; Боулінг наодинці, автор: Патнем), книга, 44, 465, 541
BRAC, неприбуткова організація, 509
Bradford (Бредфорд), вигаданий коледж, 405-407
Bristol-Meyers Squibb (BMS), компанія, 485, 486, 563
Broadway Cares / Equity Fights AIDS (дослівно: Бродвей Піклується / Власний капітал боротьби зі СНІД), неприбуткова організація, 516
Brooke Bond Tea Company (Чайна компанія Брук Бонд), компанія, 564
Brown University (Університет Брауна), 599
British Health Service (Британська служба охорони здоров’я), 12
Buffalo_Philharmonic Orchestra, симфонічний оркестр, 53
Bureau of the Census (Census Bureau, Bureau of the Census, Бюро перепису населення), агентство, 184, 185, 189, 224, 336-339, 520
Bureau of Labor Statistics (Бюро статистики праці США), статистичне агентство, 23, 520, 524
Burger King (Burger King Corporation, Король Бутерброд), компанія, 347
Business Week, видання, 3, 9, 40, 194, 214, 247, 504, 514, 561, 564, 587, 589, 602
Campaign to Prevent Teen Pregnancy, організація, 83
Campbell Soup Company (Супова компанія Кемпбелл), компанія, 562
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CARE (Alliance for Advancing nonprofit health care, Альянс з просування неприбуткових організацій охорони здоров’я), 599
CARE (CARE International, Догляд), міжнародна конфедерація благодійних організацій, 228, 237, 579, 599, 603
Carey School of Business (Школа бізнесу Кері), 236
Carnegie Foundation (Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, Фонд
Карнегі з покращення викладання), фонд, 480
Carnegie Hall (Карнегі-хол), концертний зал, 108
Case Foundation, приватний фонд, 17
Catalog of Nonprofit Literature (Каталог літератури стосовно неприбуткових організацій), база даних, 175
Catholic Charities USA, об’єднання, 19, 471
Catholic HealthCare West, мережа лікарень, 20
Catholic Relief Services (CRS, Католицька служба допомоги), гуманітарна організація, 502
CBS (CBS Broadcasting Inc.), телерадіокомпанія, 108
Cedars-Sinai Medical Center (Медичний центр «Кедри Синаю»), 117
Celestial Seasonings (Небесні Приправи), компанія, 543
Center for Civil Society Studies (CCSS, Центр з вивчення громадянського суспільства), ХVII, 39, 44, 523
Center for Media and Democracy (Центр ЗМІ та демократії), неприбуткова організація, 645
Center for Media and Public Affairs (Центр ЗМІ та зв’язків з громадськістю),
назва сайту, 644
Center for Public Integrity (Центр громадської цілісності), неприбуткова організація, 643
Center for School Safety. MN Institute of Public Health/Avert Center (Центр безпеки
шкіл. Інститут суспільної охорони здоров'я у Міннесоті / Відверни центр), 202,
203
Centers for Disease Control and Prevention Cancer Institute (Центри з контролю
та профілактики захворювань Інституту раку), 8, 15, 116, 244, 335, 595, 602
Charity Navigator (Навігатор благодійності), неприбуткова організація, 643
Charity Watch (дослівно – Стежити за благодійністю), назва сайту, 642
Chevron (Chevron Corporation, Шеврон), компанія, 486
Chicago Lyric Opera (Лірична опера Чикаго), оперна компанія, 273
Childreach International (Досягнення дітей) – міжнародна благодійна організація,
599
Children’s Diabetes Foundation (Фонд Дитячий діабет), неприбуткова організація, 24
Children's Hospital of Orange County (Дитяча лікарня округу Оріндж), лікарня,
241
Chittagong University (Чіттагонзький університет), 277
Chronicle of Philanthropy (The Chronicle of Philanthropy, Хроніки Філантропії), газета, 6, 19, 20, 39, 40, 43, 44, 216, 218, 222, 223, 246, 250, 308, 446, 465, 468, 471,
481-483, 485, 494, 501, 512-514, 516, 518, 540, 541, 588, 591, 592, 618, 621, 648
Chrysler Corporation (Корпорація Крайслер), компанія, 545
Circuit City (Circuit City Stores, Inc., Коло міських крамниць), компанія, 583
Cisco (Cisco Systems, Сіско), компанія, 490, 504, 564
Citigroup (Сітігруп), компанія, 486
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Citizens For Legitimate Government (Громадяни за легітимний уряд), неприбуткова організація, 643
City Year's (Місто Року), неприбуткова організація, 57, 579
Clear Channel Communications, Inc., медійний конгломерат, 18
Click It or Ticket (Натисни на неї, або квитанція), програма, 243
Cluster Plus 2000 (Rkfcnth Gk.c 2000), програма, 194
CNN (The Cable News Network), телекомпанія, 108
Соса-Сola (Кока-Кола), компанія, 8, 91, 114, 143, 226, 251, 487, 489, 543, 556, 558,
559, 583
Columbia Journalism Review (Колумбія Огляд журналістики), назва сайту, 644
Columbia University (Колумбійський університет), 20
Common Knowledge (Спільні знання), компанія, 502
Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (Porter)
(Конкурентна стратегія: методи аналізу галузей та конкурентів, автор: Портер), 115
Cone Communications (Cone Communications LLC, Коун Комунікації), компанія,
5711
Cone Inc. /AMP Insights, компанія, 9
Сone / Roper Corporate Citizenship Study (Коун / Ропер Корпоративне дослідження громадянськості), дослідження, 569
Consumer Federation of America (Федерація споживачів Америки), неприбуткова
організація, 129
Consumer Union (Спілка споживачів), неприбуткова організація, 366
Converse, компанія, 240
Corcoran Gallery of Art (Галерея мистецтв Коркоран), 326
Cornell University (Корнельський університет), 131
Corporation for National and Community Service (Корпорація національної та муніципальної служби), федеральне агентство США, 39, 520, 527, 533
Council for Advancement and Support of Education (CASE, Рада з покращання та
підтримки освіти), організація, 487
Craver, Matthews, Smith, and Company, компанія, 383
Creative Artists Management, агенція, 91
Daimler (Daimler AG, Даймлер), німецький концерн, 542
Dallas Symphony Orchestra (Далласький симфонічний оркестр, DSO), оркестр,
269
Dallas Zoo, зоопарк, 543
Dartmouth college (Дартмутський коледж), 132
David and Lucile Packard Foundation (Фонд Девіда та Люсіль Паккард), фонд, 481
DDB Needham (DDB Worldwide, DDB), рекламна компанія, 524
Defeat Diabetes Foundation, Inc. (Фонд Перемогти діабет), неприбуткова корпорація, 234, 200
Delta Airlines (Delta Air Lines, Inc., Дельта Ер Лайнз), авіакомпанія, 313
Department of Health and Human Services (Департамент охорони здоров’я та соціальних служб), міністерство охорони здоров’я, 115, 595
Department of Homeland Security (Департамент національної безпеки США), міністерство безпеки, 552
Department for Housing and Urban Development (Департамент США з розвитку
житлового та міського будівництва), міністерство, 529
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Department of Justice (Департамент юстиції США), міністерство, 554
Department of Public Welfare (Департамент соціального захисту населення),
державне агентство, 350
Department of State (Державний департамент, DoS), міністерство закордонних
справ США, 224
Department of the Treasury (Міністерство фінансів США), 342
De Paul University (Університет Де Поль), 132
Des Moines Performing Arts (Виконавчі мистецтва у Де-Мойні, штат Айова),
культурний комплекс, 647
Deutsche Bank (Deutsche Bank AG, Німецький банк), банківський концерн, 227
DeVry University, 35
Diabetes Action Research and Education Foundation (Фонд досліджень дії діабету
та освіти), неприбуткова організація, 234
Digital Equipment Corporation (Корпорація цифрового обладнання), компанія, 556
Disney (The Walt Disney Company, Дісней), корпорація, 195, 225
Doctors Without Borders (французькою: Mйdecins sans frontiиres; «Лікарі без кордонів»), міжнародна організація, 228
Dodge (Додж), марка автомобілів, 542, 543
Dodge Durango (Додж Дуранго), марка позашляховика, 543
Domino's Pizza, мережа ресторанів, 91
DrKoop.com, Inc., компанія, 335
Drucker Foundation (Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management, Фонд
менеджменту неприбуткових організацій імені Петера Ф. Друкера), неприбуткова організація, 579
Duke University (Університет Дьюка), 104, 138, 139, 246
D&B (Dun & Bradstreet), компанія, 101
Easter Seals, благодійна організація, 19, 471, 561, 580
eBay Inc., компанія, 16, 17
Ebenezer Baptist Church (Баптистська церква Ебенезер), 269
Edelman Public Relations (Едельман), компанія, 226
Educational Development Associates (Асоціація розвитку освіти), 281
Electrolux LLC (Електролюкс), компанія, 563
The End of Poverty (Sachs) (Кінець бідності, автор: Сакс), книга, 311
Energize Inc. (Зарядитися енергією, корпорація), компанія, 531, 533
Enron Corporation, компанія, ХІV
Esquire (Зброєносець), журнал, 416
Ethos Water (Ідеальна вода), бренд, 571
Evangelical Covenant Church of America (Євангельська церква завіту Америки),
конфесія, 336
Exxon Mobil Corporation (ExxonMobil, ЕкссонМобіл), компанія, 486
FactCheck.org (дослівно: перевірка фактів), сайт, 449
Factiva (Фактіва, повна початкова назва: Dow Jones and Reuters Business Interractive Limited), підрозділ компанії, 174
FAIR – Fairness & Accuracy in Reporting (Справедливість і точність у звітності), неприбуткова організація, 643
Fair Trade (дослівно: справедлива торгівля), система сертифікації, 572
Family Christian Center (FCC, Родинний християнський центр), мегацерква, 563
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Family of the Future (FOF, Сім’я Майбутнього), організація, 261
Fast Food Nation (Schlosser) (Нація фаст-фуду, автор: Шлоссер), книга, 465
Federal Express (FedEx, Федеральний Експрес), компанія, 251, 545
Federal Trade Commission (Федеральна торгова комісія), агентство, 403, 573
FedEx Field (Поле ФедЕкс), стадіон, 403
Feed The Children, християнська благодійна організація, 19, 471
FHI 360, організація, 83
Fidelity (Fidelity Management and Research or Fidelity Investments, FMR LLC; дослівно: вірність, відданість), корпорація, 478, 558
Fidelity Charitable Gift Fund, фонд, 19, 471, 488, 501
Fisher-Price (Фішер-Прайс), компанія, 543, 544
Fleishman Hillard (Fleishman-Hillard International Communications, ФлейшманХіллард), компанія, 202, 384, 385
Florida Citrus Commission (Цитрусова комісія Флориди), рада директорів, 563
Food Research Policy Institute, IFPRI (Міжнародний дослідницький інститут
продовольчої політики), 278
Foote, Cone, & Belding (FCB, Футе, Кеут та Белдінг), компанія, 554
Forbes (Форбс), журнал, 503
Ford Foundation (Фонд Форда), фонд, 479, 481, 482, 484, 512
Ford Motor Company (Форд), автомобільна компанія, 51, 226, 336, 543, 605
Forest Service (U.S. Forest Service, Лісова служба США), державне агентство, 238
Fortune 500 (Фортуна 500), рейтинг, 18, 362
Forum One Communications (дослівно: Форум комунікації для кожного), компанія,
359
«Four Seasons» («Чотири сезони»), рок-група, 101
Foundation Center (Фундація Центр), неприбуткова організація, 479, 482, 483,
485, 512
Foundation Directory (Довідник Фондів), сайт, 175, 479, 512
Free Speech in the USA (Свобода слова у США), назва сайтів, 643
Frito-Lay (Фріто-Лей), компанія, 576
Fuller Craft Museum (Музей ремесла Фуллера), музей, 233
Gap (Gap Inc.), компанія-ретейлер, 108, 240, 583
Gartner Group Research (Група досліджень Гартнер), сайт, 174
Gates Foundation (Фонд Гейтса), 17, 479, 481, 482
Gay Games (Гей-ігри), спортивні та культурні події, 572, 589
General Electric (GE, Дженерал Електрик), компанія, 485, 486
General Mills (General Mills, Inc., Генерал Міллс), компанія, 562
General Motors (Дженерал Моторз, Джи-Ем), корпорація, 188, 219, 570, 605
Georgetown University (Джоржтаунський університет), ІІ, ХVIІІ, 43, 95, 176,
258, 555, 562, 647
Gifts in Kind International (Міжнародні подарунки у натуральній формі), 13, 19,
332, 341, 361-363, 470, 471
Girls, Inc. (Корпорація «Дівчата») – неприбуткова організація, 178, 572
Girl Scouts (Girl Scouts of the USA, Дівчата-скаути Америки), 78, 91, 257, 261,
438, 470, 475, 580
Giving USA (дослівно: Давати США), щорічний огляд, 474, 512
Giving USA Foundation (Фонд Давати США), благодійний фонд, 474, 512
Global Exchange (Глобальна Зміна), неприбуткова організація, 568
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Global Media Monitoring Project (Глобальний проект моніторингу ЗМІ), назва
сайту, 644
Golden West Financial, фінансова компанія, 504
Goodwill Industries International, Inc., компанія, 13, 222, 266, 269, 469, 471, 603
Google, компанія, ХІV, 17, 154, 158, 159, 239, 402, 413, 414, 470, 503
Gordon and Betty Moore Foundation (Фонд Гордона та Бетті Мур), фонд, 481
GQ (Чоловічий щоквартальник), журнал, 481
Grameen Bank (Сільський банк), установа мікрокредитування, ХVІІ, 278
Greenpeace (Зелений світ), екологічна організація, ХІХ, 13, 226, 227, 570
Guggenheim Museum Bilbao (Музей Гуггенхайма у Більбао), музей, 352
Guidestar (Guide Star USA, Inc., дослівно: Зірка керівництва), неприбуткова компанія, 642
Habitat for Humanity International (Навколишнє середовище для людства, Хабітат для людства), благодійна організація, XV, 13, 15, 19, 34, 78, 80, 97, 225, 226,
231, 238, 471, 527, 548, 570, 580
Hallmark (Hallmark Cards, Картки з відмітною ознакою), компанія, 567
Handel and Haydn Society (Товариство Генделя і Гайдна), хор та оркестр, 545
Harris Interactive (Харріс Інтерактивний), компанія, 493
Harvard Business Review, видання, 9, 40, 44, 45, 75, 115, 176, 177, 215, 276, 308,
434, 512, 541, 544, 585, 588, 619, 648,
Harvard University (Гарвардський університет), 20, 190, 215, 358, 455, 479, 514,
541, 669
Hasbro (Хасбро), компанія, 545
HealthCom, програми, 641
Health Marketing (Маркетинг здоров’я), видання, 11
Health Marketing Quarterly (Квартальник Маркетинг здоров’я), видання, 9
Health Media Lab (Лабораторія засобів масової інформації Здоров’я), неприбуткова організація, 415
HeartTruth (Правда серця), просвітницька кампанія, 240
Heritage Foundation (Фонд Спадщина), неприбуткова організація, 519
Hole-in-the-Wall Gang Camp (Табір «Ватага Отвір-у-Стіні»), табір, 235, 238
Holy Land Foundation for Relief and Development (Фонд Святої землі з допомоги
та розвитку), фонд, 482
Home Depot (Домашнє депо), торгівельна мережа, ХVІ, 78, 570, 620
Hospital Corporation of America (HCA, Лікарняна корпорація Америки), компанія,
390
Hospital Public Relations, видання, 11
House of Representatives (Палата представників США), палата Конгресу, 598
HP (Hewlett-Packard, читається: г’юлет пакард), компанія, 564
Hurricane Katrina (буревій Катріна), буревій, 30, 331-332, 474, 567
IEG Sponsorship Report (МЕР Спонсорство Звіт), компанія, 569
ІКЕА (Ікея), компанія, 567
Impact Games (Вплив Ігор), компанія, 415
Independent Press Councils (IPC, Незалежні пресові ради), назва сайту, 644
Independent Sector (Незалежний сектор), організація, 40, 44, 186, 503, 520, 526,
528, 541, 558
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Independent Transportation Network (Незалежні транспортні мережі, ITNAmerica) – неприбуткова організація, 249
India (Індія), країна, 242
Indiana University (Університет штату Індіана), 23
Information Agency (USIA, Інформаційне агентство США, ЮСІАН), інформаційне агентство, 224
Institute for Public Accuracy (Інститут публічної точності), неприбуткова організація, 643
Institute of Medicine (IOM, Інститут Медицини), неприбуткова організація, 116
Intel (Intel Corporation, Інтел), компанія, 225, 490, 504
Interbrand (Інтербренд), компанія, 225, 231, 232,
Internal Revenue Service (IRS, Служба внутрішніх доходів США), державна податкова служба, 22, 23, 30, 212, 641
International Business Machines (IBM, Міжнародний бізнес устаткуванням), корпорація, 78, 107, 207, 251, 485, 486, 556, 599,
International Diabetes Federation (Міжнародна федерація діабету), глобальний
альянс неприбуткових організацій, 234
International Monetary Fund (Міжнародний Валютний Фонд, IMF), установа
ООН, 310
International Red Cross (Міжнародний Червоний Хрест), міжнародний рух, 228
International Republican Institute (IRI, Міжнародний республіканський інститут), неприбуткова організація, 88
J. C. Penney (JC Penney Company, Inc., JCPenney, ДжейСіПенні), компанія, 583
Jenny Craig Inc. (Корпорація Дженні Крейг), компанія, 573
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (Фонд Джона Д. та Кетрін Т. Макартур), фонд, 479, 481
Johns Hopkins University (Університет Джона Хопкінса), 11, 17, 23, 25, 26
Population Information Program (Інформаційна програма для населення), 11
Center for Civil Society Studies (CCSS, Центр з вивчення громадянського суспільства), ХУІ, 18
Johnson & Johnson (Джонсон та Джонсон), компанія, 390, 485
Journal of Health Care Marketing, видання, 11, 76, 115
Journal of Marketing for Higher Education, видання, 11
Journal of Marketing for Mental Health, видання, 11
Journal of Marketing Management for Professionals, видання, 11
Journal of Public Policy and Marketing, видання, 11
J. Paul Getty Trust (Довірена власність Жана Пола Гетті), мистецький заклад,
480
Judicial Watch (дослівно: Судовий нагляд), неприбуткова організація, 643
JumpStart (дослівно: Почати стрибати), неприбуткова організація, 510
Juvenile Diabetes Foundation International (Міжнародний фонд дитячого діабету), благодійна організація, 234
JWT (J. Walter Thompson, Уолтер Томпсон), агенція, 224
KaВООМ! (КаБум!), неприбуткова організація, ХVI, 620
KB Home, компанія, 504
Kellog, (Kellogg Company, Келлог), компанія, 579
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Kennedi Center (Центр Кеннеді, Джон Ф. Кеннеді Центр виконавчих мистецтв),
комплекс виконавчих мистецтв, 492, 509
Kennedy Foundation (Фонд Кеннеді), неприбуткова організація, 217
Kettering Foundation (Фонд Кеттерінга), неприбуткова організація, 503
King Broadcasting (Король мовлення), компанія, 391
Kiwanis (Kiwanis International, Міжнародна організація Ківаніс), міжнародна організація, 446
Kodak (Eastman Kodak Company, Кодак), компанія, 575
Kraft (Kraft Foods Inc., Крафт), компанія, 543, 572
Krispy Kreme (Krispy Kreme Doughnuts, Inc.), компанія, 543
Ku Klux Klan, організація, 38
Lance Armstrong Foundation (Фонд Ленса Армстронга), неприбуткова організація,
240
Lawrence University (Університет Лоуренс), 132
LexisNexis (LexisNexis Group, Лексіс Нексіс), компанія, 174
Levi Jeans (Levi Strauss & Co, Леві), компанія, 200
LifeServices (LifeServices Inc., Служіння Життю), неприбуткова компанія, 516
Limited Express (Express Inc., Експрес), компанія, 571
Lipman Hearne Inc. (Ліпман Хірн), компанія, 358
Livestrong, кампанія, 190, 240
Lockheed Martin (Локхід Мартін), компанія, 29
Loews Corporation (Левс), компанія, 543
Long Beach Opera (Опера Лонг-Біч), оперний театр, 379
Los Angeles County Museum of Art (LACMA, Художній музей Лос-Анджелес),
музей, 574
Los Angeles Music Center Opera (Опера Музичного центру Лос-Анджелесу), 304
Lucent Technologies, компанія, 18
Lufthansa, авіакомпанія, 7
Lutheran Services in America, об’єднання, 18, 19, 471
Macy’s Inc., компанія, 3, 108, 605
Make-A-Wish Foundation (Фонд Здійсни бажання), благодійна організація, 221,
235
Marathon Oil (Марафон Ойл), компанія, 564
March of Dimes (The March of Dimes Foundation, Фонд «Марш 10-центових монеток»), організація, 204, 222, 240, 283, 285, 296, 370, 371, 470, 499, 500
MarketResearch.com (ДослідженняРинку), назва сайту, 175
Marriott, мережа готелів, 7
МasterCard (дослівно: Майстер картки), компанія, 562
Massachusetts Department of Public Health (Департамент охорони здоров'я
штату Массачусетс), 350
Mass Transit District in Champaign-Urbana (Окружний транспортний термінал у
місті Шампейн-Урбана, штат Іллінойс), підприємство, 70, 71
Mattel (Mattel Inc., Маттел), компанія, 542, 543, 545, 572
Mayo Clinic (Клініка Мейо), медична організація, 92, 342, 509
McCann-Erickson (МакКанн-Еріксон), агенція, 409
McDonald’s, компанія, 48, 207, 237, 347, 438, 457, 567, 571
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McDonough School of Business (Бізнес-школа Макдоно, MSB), бізнес-школа, 95,
536
McGruff the Crime Fighting Dog (Собака-Борець зі злочинністю), мультиплікаційний образ, 238
McKinsey (McKinsey & Company, Inc., Маккінзі), компанія, 40, 154
MediaChannel.org (Канал ЗМІ), назва сайту, 644
Media Logic Inc. (Логіка ЗМІ), компанія, 224
Media Monitors Network (MMN, Мережа контролерів ЗМІ), назва сайту, 644
Media Research Center (Центр дослідження ЗМІ), назва сайту, 644
Media Talk (Обговорення ЗМІ), назва сайту та шоу, 644
Media Transparency (Прозорість ЗМІ), назва сайту, 644
Media Watch (Нагляд за ЗМІ), назва сайту, 644
Media Watch (ABC TV) (Нагляд за ЗМІ телевізійного каналу ABC, Австралія),
назва сайту, 644
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, онкологічний центр, 20
Menninger Clinic (Клініка Менінгер), лікарня, 295
Merck (Merck & Co, Inc., Мерк), компанія, 485, 486
Metropolitan Energy Council, Inc. (корпорація Метрополітен Енергетична Рада),
компанія, 376
Metropolitan Museum of Art (Метрополітен-музей), 62, 91, 220, 509
Metropolitan Opera (Метрополітен-опера), театр, 91, 220, 319
Microsoft (Майкрософт), корпорація, 17, 226, 413, 485, 486, 490, 504, 561
Midas Muffler (Мідас Глушник), мережа сервісних центрів, 356
U.S. Mint (Монетний двір США), федеральне державне агентство, 356
MІT (Massachusetts Institute of Technology, Массачусетський технологічний інститут), університет, 108
Moody’s (Moody’s Investors Service), міжнародна рейтингова агенція, 101
Morality in Media (МІМ, Мораль у ЗМІ), назва сайту, 645
Mother Against Drunk Driving (Матері проти водіння у нетверезому стані), організація, 87
Motorcycle (Мотоцикл), категорія журналів, 416
MSNBC, телеканал, 550
MoveOn.org (дослівно: Йти далі), організація, 359
Muscular Dystrophy Association (дослівно: Асоціація м’язової дистрофії), благодійна організація, 561, 573
Museum of Modern Art (MoMA, Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку), 62,
326
Musicians for Mental Health (Музиканти за психічне здоров’я), Інтернет-спільнота, 246
MySpace (Мій простір), соціальна мережа, 178, 218, 221, 414, 433, 434
Nabisco (National Biscuit Company, Набіско), компанія, 261
National Arbor Day Foundation (Фундація Національний день дерева), фонд, 548
National Association for the Advancement of Colored People (Національна асоціація
сприяння прогресу кольорового населення), неприбуткова організація, 92
National Association of Realtors (Національна асоціація рієлторів), неприбуткова
організація, 404
National Cancer Institute (Національний інститут раку), 8, 15, 54, 244, 314, 335,
465, 602
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National Center for Charitable Statistics (NCCS Національний центр статистики
благодійності), центр даних, 185, 186
National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC, Національний центр
у справах зниклих та експлуатованих дітей), неприбуткова організація, 557,
575
National Center for Nonprofit Statistics, науково-дослідницька організація, 21
National Centre for Social Marketing Excellence (Національний центр досконалості соціального маркетингу), 12
National Council of La Raza (Національна рада Ла Раза), неприбуткова організація, 148
National Crime Prevention Council (Національна рада з попередження злочинності), неприбуткова організація, 238, 554
National Endowment for the Arts (NEA, Національний фонд мистецтв), агентство, 67, 490
National Football League (Національна футбольна ліга), спортивна ліга, 558
National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP, Національна освітня
програма щодо високого кров’яного тиску), програма, 128
National Highway Traffic Safety Administration (Національна адміністрація безпеки дорожнього транспорту, NHTSA), державне агентство, 236
National Institute on Media and the Family (Національний інститут ЗМІ та родини), назва сайту, 645
National Institutes of Health (Національні інститути охорони здоров’я), 240, 465
National Multiple Sclerosis Society (Національне товариство розсіяного склерозу),
неприбуткова організація, 502
National Obscenity Law Center (Національний юридичний центр з питань непристойності), неприбуткова організація), 645
National Public Radio (NPR, Національне Громадське Радіо), неприбуткова організація, 436, 644
National Reye’s Syndrome Foundation (Національна фонд синдрому Рейє), благодійна організація, 506
National Rifle Association (Національна стрілецька асоціація), неприбуткова організація, 462
National Taxonomy of Tax-Exempt Entities – Core Codes, система класифікації, 34
National Youth anti-drug campaign (Національна молодіжна антинаркотична
кампанія), 244
Nature Conservancy, природоохоронна організація, ХIX, 19, 471, 579
NBC program The West Wing (Програма каналу NBC «Західне крило»), телевізійний серіал, 460
Neiman Marcus, мережа універмагів, 3
Netflix (Netflix Inc., Нетфлікс), компанія, 414
NetMark (НетМарк), проект, 565-566
Newman’s Own (дослівно: Ньюман власні), компанія, 211, 562
New Ventures in Philanthropy (Нові починання у благодійності), кампанія, 492
New York Times (Нью Йорк Таймс), видання, 43, 46, 47, 115, 117, 239, 276, 278,
330, 376, 399, 427, 436, 437, 455, 464, 494, 513, 574, 585, 588, 589,
New Yorker («Новойорківець»), тижневик, 365, 455
Nextel (Nextel Communications, Inc., Некстел), компанія, 561
Nike, компанія, 8, 154, 220, 331
Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, видання, 11, 40, 76, 513
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Nonprofit Technology Transfer Network (Неприбуткова мережа трансферу технологій, N-Ten), неприбуткова організація, 415
Nordstrom (Nordstrom, Inc., Нордстром), компанія, 108, 429
Northern Light (Northern Light Group, LLC, Північне світло), компанія, 503
Northwestern University (Північно-західний університет), 2, 104, 380, 510
Novica (Novica United, Inc.), компанія, 673
NSF International (Міжнародний Національний фонд санітарії), неприбуткова
організація, 378
Oakland Zoo (Оклендський зоопарк), 543
Office of Cancer Communications in U.S. Department of Health and Human Services
(Управління комунікацій щодо раку Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США), 11
Office of National Drug Control Policy (Управління національної політики контролю за наркотиками), підрозділ апарату, 202, 233, 379, 384, 382, 553,
Ohio University (Університет Огайо), 244
Omidyar Foundation (Фонд Омід’яр), фонд, 17
One Campaign (дослівно: Єдина Кампанія), неприбуткова організація, 240
On the Media (Про ЗМІ), назва сайту, 645
Operation Military Pride (Операція Військова Гордість), кампанія, 241
Operation Smile (Операція Усмішка), неприбуткова організація, 235
Oracle Corporation (Корпорація Оракул), компанія, 7
Orange County (Помаранчеве графство), округ, 221
Organization for Economic Co-operation and Development, OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку), 175
ORS (Object Research Systems, Inc., Системи об’єкта дослідження), компанія, 64,
171
Outback Steakhouse (Глухомань Біфштексова), мережа ресторанів, 542, 543
Oxfam (Оксфам), міжнародна організація, 13, 226-228
Partners Healthcare System (Boston), неприбуткова організація, 20
Partnership for a Drug-Free America (Партнерство заради вільної від наркотиків
Америки), неприбуткова організація, 416-417
Patriot Act (Патріотичний акт; повна назва - Unifying and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of
2001, Об’єднання та зміцнення Америки шляхом створення належних механізмів, необхідних для запобігання та припинення тероризму, акт від 2001 року),
федеральний закон, 481, 646
PBS (Public Broadcasting Service, Служба суспільного мовлення), неприбуткова
мережа суспільного мовлення, 225, 226, 509
Peace Corps (Корпусу Миру), агентство, 530, 533, 599
People (Люди), журнал, 247, 399, 455,
PepsiCo (ПепсіКо), компанія, 49, 390, 536, 576
Perry Ellis International (Перрі Елліс Міжнародна), компанія, 331, 332, 361
Personicx (PersonicX, Acxiom PersonicX, Персонікс), методологія сегментації,
194, 196
Pew Research Center for the People & the Press (Дослідницький центр П’ю для народу та преси), назва сайту, 645
Pfizer (Pfizer Inc., Пфайзер), компанія, 116, 485
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Philadelphia Zoo (Зоопарк міста Філадельфія), зоопарк, 543
Philip Morris Companies Inc. (Філіп Морріс), компанія, 234, 570
Pier 1 (Pier 1 Imports Inc., Пристань 1), компанія, 567
Playboy (Гульвіса), журнал, 416
Points of Light Foundation (Фонд Точки світла, Інститут Точки світла), неприбуткова організація, 526, 533
Polling the Nations (Голосування Нації), сайт, 175
Population and Community Development Associates (Народонаселення та громадські асоціації розвитку, PDA), 256, 281
Population Services International (Міжнародні послуги населенню), міжнародна
організація, 242, 311
Porsches (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, повна назва: Doktor Ingenieur honoris causa
Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft, Акціонерне товариство почесного доктора
інженерних наук Фердинанда Порше), компанія, 207
Porter Novelli («Портер Новеллі»), компанія, 147, 170, 440, 500
Positioning: The Battle for Your Mind (Reis and Trout) (Позиціонування: битва за
вашу свідомість, автори: Райс і Траут), книга, 215
Post Cereals (Post Cereals Inc., Зернові повідомлення), компанія, 583
PR Watch (Нагляд за зв’язками із громадськістю), назва сайту, 645
Praeger у Public and Nonprofit Sector Marketing, серія книжкових видань, 11
Premiere Services (Premiere Global Services, Inc., Глобальні Прем’єр-послуги), компанія, 354
PRIZM, набір географічно-демографічних сегментів, 194
Procter & Gamble Co., компанія, 48, 559, 599
Project Censored (Проект Цензура), назва сайту, 645
Pro-Life Action League (PLAL, Ліга Дія за Життя), організація, 572
PTA (parent-teacher association, асоціація батьків та вчителів), організація, 256
Public Agenda (Громадський порядок денний), неприбуткова організація, 503, 514
Purdue University (Університет Пердью), 244
Quaker Oats (дослівно: Овес Квакера), компанія, 536, 574
Quakers (Religious Society of Friends, Релігійне товариство друзів, Квакери), релігійний рух, 528
Radio City Music Hall (Музичний хол міста радіо), концертно-театральний зал,
108
RARE (Roadless Area Review and Evaluations, Огляд та оцінка районів бездоріжжя), програма, 203
Reference USA (Довідка США), сайт, 174
Rensselaer Polytechnic Institute (Політехнічний інститут Ренсселаер, RPI), університет, 224
Republican Party (Республіканська партія), 190
Ritz-Carlton, мережа готелів, 91, 354
Roberts Enterprise Development Foundation (Робертс Фонд розвитку підприємства), благодійна організація, 478
Robert Wood Johnson Foundation (Фонд Роберта Вуда Джонсона), фонд, 480,
481
Robin Hood Foundation (Фонд Робін Гуда), благодійна організація, 499
Rockefeller Foundation (Фонд Рокфеллера), фонд, 479
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Rotary (Rotary International, також відомі як Rotary Club, Ротарі), міжнародна
організація, 446
Rush University (Університет Раш), 20
Rush University Medical Center, неприбутковий академічний медичний центр, 20
Safeway Inc., мережа супермаркетів, 48, 485, 561
Salvation Army (Армія Спасіння), релігійно-філантропічна організація, XVII, 19,
230, 331, 436, 462, 470, 471, 499, 502, 573, 603
Samsung (Samsung Group, Самсунг), концерн, 227
San Diego Performing Arts League (Ліга виконавчого мистецтва Сан Дієго) – неприбуткова організація, 516
San Francisco Zoo (Зоопарк міста Сан-Франциско), зоопарк, 543
Sarbanes-Oxley Act (Закон Сарбейнса-Окслі), федеральний закон, 480
Save the Children (Врятуйте дітей), благодійна організація, 502, 604
Scandinavian Airlines System Aktiebolag (Скандинавські Авіалінії), холдинг авіакомпаній, 268
Science Panel on Interactive Communication and Health (Група з науки інтерактивного спілкування та здоров’я, SciPICH), незалежний орган, 243, 602
SeaWeb (Інтернет-мережа моря), неприбуткова організація, 222
Service America! Doing Business in the New Economy (Albrecht and Zemke) (Служба
Америці! Ведення бізнесу в умовах Нової економіки. Автори: Альбрехт і Земке),
268, 276
7-Eleven (дослівно: 7-одинадцять), компанія, 573
Shakespeare Theatre of New Jersey (Театр Шекспіра штату Нью-Джерсі), 591
Share our Strength (дослівно: «Поділіться нашими силами»), організація, 78, 510,
561
Shubert (Shubert Organization Inc., корпорація Організація Шуберта, Theatre Shubert, Театр Шуберта), 102
Sierra Club (Клуб Гірський ланцюг), організація, 258, 341, 359
Singapore Airlines (Сінгапурські Авіалінії), компанія, 382
Sirius (Sirius XM Radio), компанія, 91
Skull & Bones Society (Товариство «Череп і Кістки»), товариство, 233
SmithKline Beecham (SmithKline Beecham plc.), компанія, 563
Smithsonian Institute (Смітсонівського інституту), 114, 144, 319, 457, 469, 509,
546, 574
SMOG (Simple Measure of Gobbledygook, дослівно: просте мірило абракадабри),
метод оцінки зрозумілості тексту, 418
Smokey Bear (Ведмідь Смокі), талісман, 238
Smoking Gun (дослівно: Пістолет для паління), сайт, 438
Societas Iesu (Товариство Ісуса, єзуїти), чернечий орден, 645
Sony (Sony Corporation, Соні), транснаціональна корпорація, 91, 556
Source OECD (Джерело ОЕСР), сайт, 175
Southwest (Півде1нний Захід), регіон США, 614
Special Olympics (Спеціальна Олімпіада), благодійна організація, XVII, 217, 575
Speedcall Corporation (Корпорація «Швидкий набір»), компанія, 391
Sports Authority (Sports Authority Inc., Спортивні Авторитети), компанія, 583
Sprint Nextel Corporation (Спринт), компанія, 142
Standart Rate and Data (Стандартний тариф та відомості, SRDS), система аналізу даних, 416
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Stanford Social Innovation Review (Стенфордський огляд соціальних інновацій),
видання, 43, 79, 247, 308, 544, 572, 589
Stanford University (Стенфордський університет), 14, 20, 79, 132, 220, 380, 396
St. Anthony Hospital (лікарня Св. Антонія), умовна лікарня, 370-375, 443-444
Starbucks, компанія, 47, 225, 489, 563, 567, 571, 572, 579
State Department. Див.: Department of State
State Farm (State Farm Insurance, Державна ферма убезпечення), група компаній,
567
Stats (Статистика), назва сайту, 645
Sun America (Сонце Америки), компанія, 504
Sun Microsystems, компанія, 7
Sunbeam (Sunbeam Products, Inc., Корпорація «Сонячний промінь»), компанія, 574
Super Size Me (Подвійна порція для мене), фільм, 457-458
Susan G. Komen for the Cure Foundation (Фонд Сюзен Г. Комен для Лікування), неприбуткова організація, 239, 472, 573, 592
Taproot Foundation (Фонд Стрижневий корінь), неприбуткова організація, 517
Target, компанія, 2, 51, 485
Target Center (Таргет-центр), спортивна арена, 545
Tax Exempt and Government Entities Division (Відділ державних організацій та організацій що користуються податковими пільгами), відділ Служби внутрішніх
доходів, 641
Technology Iowa State University of Science and Technology (Університет науки і
техніки штату Айова), 105
Technorati (Технораті), компанія, 158
TechSoup (Тексуп), неприбуткова організація, 415
Ten Thousand Villages (Десять тисяч сіл), неприбуткова виставкова організація,
568
3Com Park (3Ком парк), стадіон, 545
Timberland (Timberland Company, Тімберланд, дослівно: Лісові ділянки), компанія, 489, 509, 559, 579
Time («Час»), журнал, 178, 179, 276, 397, 541, 567, 587
Time-Warner (Тайм-Ворнер), компанія, 485
Tools of Change TOC Ltd (Інструменти Змін), консалтингова компанія, 244, 602
Toyota Motor Corporation, автомобільна компанія, 51, 252, 543
Tubula Digita, сайт, 415
Tulane University (Тулейнський університет), 132
Tulsa Community Fund, благодійний фонд, 19, 471,
Tyndall Report (Повідомити Тиндаль), назва сайту, 645
UK’s Open University (Відкритий університет Об’єднаного Королівства), 106
UNICEF (United Nations Children’s Fund, Дитячий фонд ООН), міжнародна організація, 241, 587
Unilever (Юнілевер), компанія, 564
United Methodist Church, методистська церква, 46
United Nation Volunteers (Волонтери ООН), програма ООН, 529
United Negro College Fund, UNCF (Об’єднаний фонд негритянських коледжів), організація, 553
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United States Army Recruiting Command (USAREC, Командування набором до
армії США), служба, 408
United Way (United Way of America, Об’єднаний шлях Америки), коаліція благодійних організацій, 11, 18, 19, 41, 48, 58, 79, 87, 92, 104, 109, 207, 225, 226, 231,
232, 344, 379, 380, 394, 445, 438, 470, 471, 475-477, 488, 502, 530, 533, 537, 558560, 578, 579, 598, 603, 605, 606, 637, 638, 648
United Way of Central New Mexico (Об’єднаний шлях центру штату Нью-Мексико), регіональна коаліція, 79, 606
University of California, Los Angeles (UCLA, Каліфорнійський Університет у ЛосАнджелесі), 380
University of Illinois (Університет штату Іллінойс), 20
University of Iowa (Університет штату Айова), 105, 244, 602
University of Maryland University College (Університетський коледж Університету штату Меріленд), 106
University of North Carolina (Університет Північної Кароліни), ХVIІІ
University of Pennsylvania (Університет штату Пенсільванія), 20
University of Phoenix (Університет міста Фенікс), 35, 236
University of Santa Clara (Університет Санта Клара), ХVIІІ
University of Sterling, Scotland (Університет Стерлінг, Шотландія), 12
University of South Florida (Університет Південної Флориди), 12
University of Texas (Університет штату Техас), 20
University of Texas M. D. Anderson Cancer Center (Онкологічний центр імені М.
Андерсона Університету штату Техас), онкологічний центр, 20
University of Wyoming (Університет штату Вайомінг), 393
Urban Institute (Інститут Міста), неприбуткова організація, 22, 520, 533
U.S. Army (Армія США), збройні сили США, 415
USA Today (США Сьогодні), газета, 434, 455
Vanity Fair (Ярмарок марнославства), журнал, 365
Venture Philanthropy Partners (VPP, Партнери з венчурної філантропії), інвестиційний фонд, 478
Virgin Group (дослівно: Незаймана група), авіакомпанія, 17
Vision Council of America (Рада зору Америки), організація, 548
Volkswagen (Народний автомобіль), компанія та марка автомобілів, 361
Volunteers of America (Волонтери Америки), організація, 19, 222, 428, 471, 606
Volvo, компанія, 219
Wachovia (Wachovia Corporation, Ваковія), банк і банківська холдингова компанія, 567
Wal-Mart, компанія, 2, 3, 49, 51, 485, 504, 567
WAMU, громадська радіостанція, 257, 455
Washington D.C. Metro (Метрополітен м. Вашингтон, округ Колумбія), 447
Washingtonian (Вашингтоніан), журнал, 239, 247
Washington Post (Вашингтон пост), газета, 239, 437
Weinreich Communications (Комунікації Вайнрайх), консалтингова компанія,
244, 603
Wendy’s (Вендіс), мережа фаст-фудів, 7, 210
Westin (Вестін), мережа готелів, 7
West Wing (Західне Крило), телевізійний серіал, 460
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White House USA Freedom Corps (Білий Дім, Корпус Свободи США), програма діяльності, 529
Whole Foods (Whole Foods market, дослівно: Увесь ринок продуктів харчування),
компанія, 543
Wikipedia (Вікіпедія), відкрита енциклопедія, 414
Williams and Flora Hewlett Foundation (Фонд Вільямса та Флори Х’юлетт), 180,
187, 481
Willow Creek Church (Церква громади Затоки Верболозу), церква, 46-47, 242
Winter Garden (Winter Garden Theatre, театр «Зимовий сад), 102
Wisconsin Public Radio (Громадське радіо штату Вісконсін), радіо мережа, 644
W. K. Kellogg Foundation (Фонд Уїлла Кейта Келлога), фонд, 481
Women in Community Service (WICS; Жінки на муніципальній службі), неприбуткова організація, 571
World Bank (Світовий банк), 12, 13, 25, 278, 310
WorldCom (Всесвітня комісія), корпорація, ХІV
World Food Program of United Nations (Світова продовольча програма ООН), гуманітарна організація, 415
World Fund Raising Council (WFC, Всесвітня Рада з фандрайзингу), міжнародна
організація, 604
World Vision (Бачення світу), благодійна організація євангелістів, 19, 471, 502
World Wildlife Fund (Всесвітній фонд дикої природи), 13, 226
Wyoming Department of Health Substance Abuse (Департамент з питань речовин,
шкідливих для здоров’я, штат Вайомінг), 393
Yahoo!, корпорація, ХІV, 154, 158, 239, 402, 414, 564
Yale University (Єльский університет), 20, 146, 540, 586
YMCA (Young Men’s Christian Association of the USA, Асоціація молодих християн
США), неприбуткова організація, 88, 208, 266, 377, 394, 469-471, 494, 503, 537,
611
YMCA of San Diego County(Організація молодих християнокругу Сан-Дієго), місцева неприбуткова організація, 88
YouTube (Ютуб), компанія, 159, 335, 413, 414, 458
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Аборт (abortion), 456
Автобусний сервіс (bus service), 70-71
Агенти змін (change agents), 426
Агенції збору крові (blood-collection agencies), 60-61
Адміністративні витрати (administrative costs), 78-79
Азія, волонтерство (Asia, volunteerism, in), 522
Алкоголізм (alcoholism), 127
Алкогольні напої (alcoholic beverages)
антиалкогольні кампанії (anti-alcohol campaigns), 135
програми проти водіння у нетверезому стані (anti-drunk driving programs),
243, 550, 553, 559
Альтернативи (alternatives), 138
Альтруїзм (altruism), 494, 537-538
Аналіз співвідношення вартості-вигоди (cost-benefit analysis), 36-37, 119, 120-121,
150
Аналітична маркетингова система (analytical marketing system), 159
Антиалкогольні кампанії (anti-alcohol campaigns), 135
Ануїтет благодійної пожертви (charitable gift annuity, CGAs), 508
Аргументи, односторонні проти двосторонніх (arguments, one-sided vs. two-sided),
379-382
Асоціація (association), 122, 161
Атмосфера (atmospherics), 266-267, 352
Атрибути (attributes), 136
Африка, недержавні волонтерські організації (private voluntary organizations,
PVOs), 522
Аудити (audits), 96
Аудиторія, максимізація розміру (audience size maximization), 317
Афроамериканці (African American), 520-521
Багато-вузлові організації (multi-site organizations), 604-606
Багатонаціональні організації (multinational organizations), 12-13, 603-604
Багатосторонні обміни (multiple party exchanges), 121-122
Бажаність повідомлення (desirability, of message), 387
Базове дослідження (basic research), 159-160
Бачили/асоційовані (seen/associated), 420
Бебі бумери (baby boomers), 17, 533
Беззбитковість, аналіз (break-even analysis), 291-292, 322-324
Безособовий засіб вираження (impersonal medium), 383
Безперервна реклама (continuous advertising), 417
Безпечне зберігання зброї (gun safety), 554-555
Бібліотеки (libraries), 320, 518, 623-624
Бідність (poverty), 28-29, 310-311
Бізнес-аналіз (business analysis), 291-292
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Благодійні фонди ануїтету залишку (charitable remainder annuity trusts, CRATs),
507-508
Благодійні фонди залишку (charitable remainder trusts, CRTs), 507-508
Благодійні фонди залишку unitrusts (charitable remainder unitrusts, CRUTs), 507-508
Блискучі моменти (shining moments), 268
Блоги (blogs), 158-159, 286, 359, 383-384, 401, 449-450
Бойкоти (boycotts), 572
Боротьба із жорстоким поводженням із дітьми (anti-child abuse), 376
Бренди / брендинг (brands/branding)
вигляд (“look” of), 237
вплив (influence of), 219-220
гасло (slogan), 236
державних установ (government agencies), 224-225
«життя бренду» (living the brand), 241
кампаній (of campaigns), 241-245
ко-брендинг (co-branding), 562-563
критичність до (criticisms of), 220
логотип (logo), 235
назва (name), 234-235, 259
неприбуткових організацій (and nonprofits), 220-221, 225-228
обіцянка (promise), 237-238
персоналу (personal), 178-179, 220-221
побудова (building of), 228-234
повторна поведінка (and repeat behavior), 142
представники (spokespeople), 238-239
приклади (examples of), 220-221, 261
причинно-пов’язаний маркетинг (and cause-related marketing), 570-571
роль брендових пропозицій (role of branded offerings), 226
символи (symbols), 239-241
Спеціальна Олімпіада (Special Olympics), 217-218
церкви (churches), 242
цінність (value of), 222-225
BCOS підхід (вигоди, витрати, вплив інших і самовпевненість) (BCOS: benefits,
costs, others, self-assurance)
використання (use of), 169-172
волонтерство (volunteering), 524-531
огляд підходу (overview of approach), 118-120
роль інших (role of others), 430-432
у генеруванні повідомлення (message generation), 370-375
у маркетингу для неприбуткових організацій (for marketing to nonprofits),
601-603
у процесі розмірковування (during contemplation process), 134-137
у процесі фандрайзингу (fundraising), 495
Бюджетні проблеми (budget problems), 71-72
Вага критеріїв (criteria weights), 133, 134
Вартість (витрати). Див. також: BCOS підхід
адміністративні (administrative), 78-79
визначення (definition of), 313
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двоїстість (duality of), 313
природа та роль (nature and role), 311-313
управління (management of), 314-316
Веб-сайти
важливість (importance of), 383-384, 449-450
вторинні джерела маркетингової інформації (secondary marketing data sources), 174-175
групи контролерів (watchdog groups; дослівно – сторожові пси), 643
джерела генерації ідей (idea generation sources), 286
корпоративне партнерство (corporate partnerships), 564, 567-568
маркетингові ресурси (marketing resources), 602-603
можливості для волонтерів (volunteer opportunities), 529
проекти (design of), 415, 449-450
роль у PR (public relations role), 449-450
Ведучі благодійні фонди (charitable lead trust, CLTs), 508
«Велике рішення», міф (“Big Decision” myth), 150
«Великі гроші», міф (“Big Bucks” myth), 152
Вибірка (sampling), 166, 172-173
Вибірка «снігова куля» (snowball sampling), 172-173
Вибіркова увага (selective attention), 375-382
Вибірковий розподіл (selective distribution), 342
Вибух реклами (burst advertising), 414
«Вигляд» бренду (“look”, of brand), 237
Видобуток даних (data mining), 2-3
Визнання донорів та волонтерів (recognition, of donors and volunteers), 499-501
Визначена позиція (line position), 595
Виконавець / не виконавець, статус у сегментації (doer/non-doer status, segmentation by), 189, 199
Виконавче мистецтво (performing arts), 273
Вимірність у сегментації ринку (measurability, of market segment), 182
Виникнення потреби (need arousal), 130
Винятковість повідомлення (exclusiveness, of message), 387
Винятковість ринкового сегменту (exclusivity, of market segment), 182
Випадкове навчання (incidental learning), 141-142
Висока участь у діях (high-involvement actions), 124
Високий кров’яний тиск (high blood pressure), 128-129
Вичерпність ринкового сегменту (exhaustiveness, of market segment), 182
Відвідування крамниці з метою купівлі товарів та послуг (shopping goods and services), 342
Відеоігри (video games), 415
Відносини (relationships), 272-273
Відносини, у сегментації (attitudes, segmentation by), 199
Відносна перевага інновації (relatively advantage, of innovation), 304, 306
Відповідальність у генерації ідей (responsibility, for idea generation), 284
Відправники (senders), 361-362
Відстаючі (laggards), 300, 302
Відстеження (tracking). Див.: Моніторинг (monitoring)
Відчуття (feelings), 230
Вірусний маркетинг (viral marketing), 461
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Внутрішній маркетинг (internal marketing), 267-268, 269-270, 429-430
Внутрішня інформація (internal information), 129
Волонтери та волонтерство
балансування потреб з іншими суб’єктами (balancing needs with other constituencies), 97
BCOS модель (BCOS model), 526-529
класифікація робіт, яку виконують (distribution of the jobs performed by), 521
корпоративне партнерство (corporate partnerships), 563-564
корпоративні програми (corporate programs), 487
набір (recruitment of), 524, 524-526
позиціонування (positioning), 524
порівняння між країнами (cross-national comparisons), 521-523
роль у фандрайзингу (fundraising role), 496
статистика (statistics), 5, 23, 520-521, 525
ступінь використання (extent of use), 34-35
управління ними (management of), 531-533
Волонтерська/громадська модель (voluntary/civic model), 15
Вплив інших (influence of others), 136-137
Вплив на поведінку (behavioral influence), 118
Вплив неприбуткових організацій (influence, of nonprofit), 252-253
Впровадження на ринок (introduction to market), 293-294
Впровадження, нової пропозиції (launches, of new offering), 293-294
Впровадження, стадія життєвого циклу пропозиції (introduction stage, of offerings), 295, 297
Впровадження, у кампаніях (implementation, of campaigns), 112
Вторинні джерела маркетингової інформації (secondary marketing data sources),
174-175
Газети (newspapers), 402, 437, 458
Гасло (slogan), 236
Геїв та лесбіянок ринок (gay and lesbian market), 188
Генерація ідей (idea generation), 283-287
Географічна експансія (geographical expansion), 104, 105
Географічна інновація (geographical innovation), 105
Географічне положення у сегментації (geographical location, segmentation by), 189
Географічні кластери (geoclustering), 193-195, 196
Глобальні організації (global organization), 603
Гнучкість основної маркетингової стратегії (flexibility, of core marketing strategy),
108
Грантодавці (grantmakers), 286
Гранти
від корпорацій (from corporations), 488-490
від незалежних фондів (from independent foundations), 482-485
від урядових агентств (from government agencies), 490
з певними умовами (with strings attached), 472
пропозиція (proposal for), 483
та деформація місії (and mission creep), 282-283, 468-469
Громадський контроль (public scrutiny), 254
Громадський порядок денний (public agenda), 455
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Громадський транзит (public transit), 189
Громадські просвітницькі кампанії (public education campaigns), 456
Громадські справи (public affairs), 518-519
Громадськість (publics)
ідентифікація (identification of), 441-442
імідж / ставлення (images/attitudes of), 442-445
Громадські фонди (community foundations), 480, 490
Громадянського суспільства організації (civil society organizations), 23-27
Група вибору (choice set), 130-132
Група обізнаності (awareness set), 131, 132
Група необізнаності (unawareness set), 131, 132
Група розгляду (consideration set), 131, 405-406
Група, яка не підходить (infeasible set), 131
Групи контролерів (watchdogs; дослівно – сторожові пси), 643
Далекоглядна маркетингова стратегія (visionary marketing strategy), 108
Дві сторони обмінів (two party exchanges), 121
Демографічна сегментація (demographic segmentation), 184, 186
Декодувальник / декодування (decoder / decoding), 362, 363, 365-366
Державницькі режими (statist regimes), 28
Деформація місії (mission creep), 282-283, 468-469
Джерела ринкової розвідки стосовно конкурентів (market intelligence sources, on
competitors), 100, 101, 157-159
Диверсифікація (diversification), 281
Диверсифікація пропозиції (offer diversification), 281
Диверсифікація ринку (market diversification), 281
Диверсифікація, що триває (continuous diversification), 281
Дисонансу теорія (dissonance theory), 373-374
Дистрибуція. Див.: Стратегія каналу (Distribution. See Channel strategy)
Диференціальне реагування на сегмент ринку (differential responsiveness, of market segment), 183
Диференціація (differentiation), 109, 210
Диференційоване ціноутворення (differential pricing), 270
Диференційований маркетинг (differentiated marketing), 200, 201-202
Дієта (dieting), 120, 431
Дії з низкою участю (low-involvement actions), 124
Діти, жорстоке поводження (child abuse), 376
Довжина рішень(length decisions), 339, 341-344
Довіра (credibility), 445
Довіра (trust), 226-227
Довічна цінність донора (lifetime value of donors, LTV), 502-503
Довкілля (environment), 553
Договір довічного утримання (life estate agreements), 508
Договірні альянси (contractual alliances), 556
Додаткові послуги (complementary services), 270-271
Дозвілля (leisure activities), 193
Донори, збалансування потреб з іншими суб’єктами (donors, balancing needs with
other constituencies), 96-97
Дослідження пізнання, відносин та практики (KAP studies), 199

684

ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

Дослідження (research). Див.: Дослідження ринку (market research)
Дослідження ринку (market research)
важливість (importance of), 66-67
види (types of), 159-160
«зворотний» підхід (backward marketing research), 162-167
методологія (methodology), 167-176
міфи (myths of), 59, 149-153
описова інформація (descriptive data), 160-161
передбачення (prediction), 161
перспективи (perspectives of), 153
пояснення (explanation), 161
система (system of), 159
у процесі комунікації (in communication process), 362-363, 364, 366
у процесі планування кампанії (in campaign planning process), 110
Дослідники-волонтери (volunteer researchers), 173-174
Досяжність ринкового сегменту (reachability, of market segment), 182-183
Досяжність, у рекламі (reach, of advertising), 406
Дохід, у сегментації (income, segmentation by), 188, 190
Друзі (friends), 392, 430-432
Друковані ЗМІ (print media), 409
Економія на масштабі (economic of scale), 608
Ексклюзивний розподіл (exclusive distribution), 342
Експериментування (experimentation), 172
Експортного департаменту підхід (export department approach), 603
Електронна пошта (e-mail), 358-359, 461
Емоційні повідомлення (emotional messages), 369-379
Емоції (emotion), 142-143, 350-353, 375-376
Енергозбереження (energy conservation), 551
Етичні виклики (ethical challenges), 36-38, 326, 641-645
Ефективні процедури у години пікового навантаження (peak-time efficiency
routines), 271
Ефективність (efficiency), 340
Ефіопія, зусилля з подолання СНІД (Ethiopia, anti-AIDS efforts), 427
Європа, волонтерство (Europe, volunteerism in), 522
Життєвий цикл пропозиції (offer life cycle, OLC), 294-297
Життя сім’ї, сегментація (family life, segmentation by), 191-193
Журнали (magazines), 403, 414
Завдання (objectives)
для організацій (organizational), 89, 90, 625
стосовно комунікацій (for communication), 368-369
Загальна група (total set), 131, 132
Загальні змінні (general variables), 184
Загальні інновації (total innovation), 105, 106
Загальні конкуренти (generic competitors), 100
Загальні послуги (shared services), 271
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Заголовки (headlines), 379
Задоволеність клієнта (customer satisfaction), 629-634
Задоволеність цільової аудиторії (satisfaction, of target audience), 629-636
Закодоване повідомлення (encoded message), 361-362
Занепадаючі пропозиції (declining offerings), 295
Заплановані пожертви (planned giving), 507-508
Заповзятливість (venturesomeness), 299
Заповіти (bequests), 474
Засіб вираження (medium)
конструювання (design of), 350-353
розширення (expandable), 270-271
Засоби вираження, створені споживачами (consumer-generated media, CGM),
358-359
Засоби масової інформації (media)
важливість (importance of), 437-438
вимірювання охоплення (coverage measurement), 450-451
генерування ідей (idea generation from), 286
групи контролерів (watchdog group), 643-645
завдання сьогодення (agenda), 454-455
засоби (vehicles), 416-417
категорії (categories), 407-415
криза охоплення (crisis coverage), 446-447
маркетинг для них (marketing to), 448-449
повідомлення, передані через них (messages transmitted through), 362, 363
представлення прав громадськості (advocacy), 456-457
процес селекції з метою реклами (selection process for advertising), 407
таймінг (timing), 417-418
Затори на дорогах (traffic congestion), 321-322
Захист громадських прав (public advocacy)
вимога зосередження на цільовій аудиторії (audience-centered requirement),
462-463
інструментарій і тактика (tools and tactics), 455-462
опис (description of), 438
приклади (examples), 453
соціальні завдання сьогодення (social agendas), 454-455
Захист прав широкого загалу (grassroots advocacy), 461
Заходи-конкуренти (enterprise competitors), 100
Збалансована система показників (Balanced Scorecard, BSC), 636
Збір інформації (information gathering), 130, 139-140
Зважування (weighting), 138, 140, 372-373
Звіти щорічні (annual reports), 462
Зворотна інтеграція (backward integration), 343
Зворотній зв’язок (feedback), 362
Звуження вибору (choice narrowing), 130-132
Зв’язки з громадськістю (public relations)
активні проти реагуючих (active vs. reactive), 440-441
і блоги (and blogs), 449-450
веб-сайти (web sites), 449
ефективність (effectiveness of), 450-451
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криза управління (crisis management), 446-447
на рівні кампанії (campaign-level), 439, 451-453
позиціонування (positioning of), 439-440
процес (process), 440-451
роль (role of), 438
ставлення засобів масової інформації (media relationship), 446-449
Згадування у ЗМІ (exposures, in media), 450-451
Зґвалтування на побаченні (date rape), 65
Здатність до адаптації (adaptive capacity), 155
Здійснення повідомлень (execution, of messages), 376-382
Землетрус у Пакистані (Pakistan earthquake), 29
Зміни життєвого статусу (life status changes), 192-193
Зміни, у цільовій аудиторії
агенти змін (change agents), 426
вимірювання (measurement of), 627-629
стадії (stages of), 126-130
Зміни в організації (change, organizational), 73, 614-616
Змінність послуг (variability, of services), 265, 269-270
Зміцнення поведінки (reinforcement, of behavior), 353-355, 389-391
Змішана організація (mixed organization), 607
Знаменитості (celebrities), 364, 365, 459-460, 517
Знання
стадія прийняття інновацій (innovation adoption stage), 302
у сегментації (segmentation by), 199
Значимість брендів (salience, of brands), 230
Значні пожертви (major giving), 503-507
Зобов’язання щодо нових ідей (commitment, to new ideas), 284
Зовнішнє середовище (external environment), 96-103, 536-537
Зовнішня інформація (external information), 129
Зовнішня реклама (outdoor advertising), 410
Зоопарки (zoos), 542-543
Зрілі організації (mature organization), 281
Зрілі пропозиції (mature offerings), 295
Зростання пропозицій (growth offerings), 295
Зручність (convenience), 349-350
Зручність товарів та послуг (convenience goods and services), 341-342
Зубчата модель життєвого циклу (scalloped life cycle pattern), 296
Ідеї, роль неприбуткових організацій у змінах (ideas, nonprofits’ role in changing),
118
Ієрархія потреб Маслоу (Maslow’s hierarchy of needs), 133
Індивідуальні пожертви та дарувальники (individual gifts and givers)
заплановані пожертви (planned giving), 507-508
значні пожертви (major giving), 503-507
мотиви (motives), 492-495
у відсотках від загальної благодійності (as percentage of total charitable giving),
491-492
характеристики (characteristics), 491-492
щорічні пожертви (annual giving), 496-503
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Інноватори (innovators), 298-300
Інноваційна пропозиція (offer innovation), 106
Інновація (innovation), 105, 106, 636
Інструментальне кондиціонування (instrumental conditioning), 389
Інструментальні цінності (instrumental values), 197
Інструменти планування (scheduling tools), 294
Інтегральна стадія у партнерстві з корпорацією (integrative stage, of corporate partnerships), 579
Інтеграція, у маркетинговій комінукації (integration, of marketing communication), 392-394
Інтелектуальний капітал (intellectual capital), 154-155
Інтерв’ю, поглиблені (interviews, in-depth), 168-174
Інтернет (Internet). Див. також: Веб-сайти (Websites)
блоги (blogs), 158-159, 286, 358-359, 383-384, 401, 449-450
витрати на рекламу (advertising spending), 402-403
вірусний маркетинг (viral marketing), 461
електронна пошта (e-mail), 358-359, 461
можливості для волонтерів (volunteer opportunities), 528-529
переваги / недоліки (advantages / disadvantages), 400, 413-415
ресурси вторинних маркетингових даних (secondary marketing data resources),
174-175
ресурси генерації нових ідей (new idea generation resources), 286
фандрайзинг (fundraising), 501-502
як інструмент поведінкових змін (as behavioral change tool), 335
Інформаційні бюлетені (newsletters), 409
Іпохондрики (hypochondriacs), 164
Іспаномовні / латиноамериканці (Hispanics), 521
Календарі (calendars), 515-516
Кампанії
брендингу (branding of), 241-245
зусилля з PR (public relations efforts), 439-440, 451-453
процес планування (planning process), 81, 110-113
Кампанії боротьби з палінням (anti-smoking campaigns), 190, 254, 570
Кампанії з імунізації (immunization campaigns), 388
Кампанія миття рук (hand washing campaign), 116-117
Кастомізація (customization), 181, 204
Керівники (CEOs), 518-519, 612-613
Керівники інформаційної служби (Chief Information Officers), 158
Керівництва (governance), 641-645
Кінцеві цінності (terminal values), 197
Клієнти, балансування потреб з іншими суспільними групами (clients, balancing
needs with other constituencies), 96-97
Книги (books), 458-459
Ко-брендинг (co-branding), 562-563
Кодувальники / кодування (encoders / encoding), 361-366
Коефіцієнт використання, у сегментації (usage rate, segmentation by), 189-190
Колективна реклама (joint advertising), 400
Колір (color), 382
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Комітети з оцінювання ідей (committees, for idea screening), 287-288
Компенсація і платня (compensation and salaries), 597-598
Комп’ютерний зв’язок (computer-based communication), 411
Комунікації (communication)
та базові маркетингові стратегії (of core marketing strategy), 109
вибіркова увага (selective attention), 375-382
генерація можливих повідомлень (generation of possible messages), 369-375
завдання (objectives), 368-369
засіб вираження (medium), 383-387
засоби (vehicles for), 360-361
інновації (of innovation), 304-305, 306
інтеграція (integration), 392-394
компоненти (components of), 360
кроки до ефективності (steps for effective), 368
проти маркетингу (vs. marketing), 360
процес (process), 361-368
спотворення сприйняття (perceptual distortion), 382-383
на стадії підготовки та дії (in preparation/action stage), 387-389
на стадії підтримки (in maintenance stage), 389-392
стратегічні (strategic), 399-400
тактичні (tactical), 399-400
Комунікації на рівні громади (community-wide communication), 412
Конкретно-поведінкові критерії, майбутня чутливість (behavioral-specific measures, of future responsiveness), 184, 189-195
Конкурентна перевага (competitive advantage), 154-155
Конкурентна позиція, визначена в основній маркетинговій стратегії (competitive
position, defined in core marketing strategy), 107
Конкурентна / ринкова стадія (competitive / market stage), 16
Конкурентні види послуг (service form competitors), 100, 102-103
Конкурентні бажання (desire competitors), 100, 101
Конкуренція / конкурент (competition / competitor)
для волонтерів (for volunteers), 524-526
генерація ідей через (idea generation from), 287
зміна переконань щодо (change beliefs about), 138
макросередовище (macroenvironment), 103-104
та маркетингова стратегія (and marketing strategy), 204-205
нові виклики (new challenges), 280
та позиціонування (and positioning), 205-206
приватний ринковий вплив (private market’s impact), 29
на рівні організації (organization-level), 99-100
на рівні поведінки (behavior-level), 100-103
широка концептуалізація (broad conceptualization of), 69
типи (types of), 62-63
Конкуренція на поведінкову рівні (behavioral-level competition), 100-103
Конкуренція на рівні організацій (organization-level competition), 99-100
Контракти (contracts), 346-348
Контроль / контрольні системи (control / control systems)
значення стратегічного планування (strategic planning importance), 112-113,
621
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проблеми (challenges), 344-348
процес (process of), 622-624
складність (complexity of), 623
стратегії каналу (in channel strategy), 339
типи (types of), 621
Контроль програм (program control), 621
Конференції з метою генерації ідей (conferences, idea generation from), 286
Конфлікт інтересів (conflict of interest), 576
Конфлікт культур (culture conflict), 92-95, 600-601
Концентрований маркетинг (concentrated marketing), 203-204
Концепції розробка (concept development), 289
Координація (coordination), 339, 344-348
Корпоративна культура (corporate culture), 93
Корпоративна соціальна відповідальність (corporate social responsibility), 556
Корпоративні партнерства (corporate partnerships)
виміри (dimensions of), 559
волонтери (volunteers), 563-564
джерела коштів для неприбуткових організацій (funding source for nonprofits),
469-470
допомога у дистрибуції (distribution help), 567
ко-брендинг (co-branding), 562-563
ліцензування (licensing), 562-563
настанови до (guidelines for), 575-579
переваги (benefit of), 13, 544-545, 557-558
політичні мотивації (political motivation), 564-565
просування веб-сайту (website promotions), 567
просування питання корпорації (corporate issue promotion), 559-561
просування, пов’язане з продажами (sales-related promotion), 561-562
результати (results), 568-569
ризики (risks), 569-575
спільне просування питання (joint issue promotion), 561
стадії (stages of), 579
форми (forms of), 554-557
чисельні партнерства (multiple partnerships), 580-582
Корпоративні пожертви (corporate donations), 474
Корпоративні фонди (corporate foundation), 480, 485-490
Корпоратистські режими (corporatist regimes), 28
Крамниці сувенірів (gift shops), 509
Кредитні картки (credit cards), 554-556, 561-562
Кризовий менеджмент (crisis management), 446-447
Критерії вибору (choice criteria), 132-133
Культура організації (culture, organizational), 90-95, 600-601
Культура соціального служіння (social service culture), 92-93
Ліберальні режими (liberal regimes), 28
Лідери громадської думки (opinion leaders), 301
Лідерство за вартістю (cost leadership), 109
Лікарі іноземні (doctors, foreign), 66-67
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Лікарні
атмосферні явища (atmospherics), 352
диференціація (differentiation), 109
диференційований маркетинг (differentiated marketing), 201
дослідження цільової аудиторії (target audience surveys), 629
емоції, використання (emotions, use of), 143
іноземні лікарі (foreign doctors), 66-67
кампанія миття рук (hand washing campaign), 116-117
конкурентне середовище (competitive environment), 29, 99
найбільші неприбуткові заклади (largest nonprofits), 19
практики сегментування за доходом (income segmentation practices), 188
приклад комунікації (communication example), 370-375
Лікарняні події (clinical settings), 412
Ліцензування (licensing), 562-563
Лобіювання (lobbying), 438, 460-463
Логотип (logo), 235
Лондон, Велика Британія, зони платного в’їзду у місто (London, England, traffic
congestion charging zones), 321
Людські ресурси (human resources). Див. також: Співробітники (Employees); Волонтери та волонтерство (volunteers and volunteering)
проблеми (challenges), 517
ради директорів (boards of directors), 533-539
Макросередовище (macroenvironment), 103-104
Максимізація відшкодування витрат (cost recovery maximization), 317
Максимізація обсягу ринку (market size maximization), 319-320
Максимізація позитивного сальдо (surplus maximization), 317-319
Мамографія (mammograms), 112
Мандрівки (travel), 221
Маркетинг (marketing)
визначення (definition of), 48-50
внутрішній маркетинг (internal marketing), 601-603
впровадження в організацію (introducing to organization), 593-594
положення в організації (position in organization), 594-600
проти реклами (vs. advertising), 360
роль (role of), 73-74, 79-81, 596-597, 598-599
та зв’язки з громадськістю (and public relations), 439-440
цілі (objective of), 49
чому ж ні (what it is not), 50
як академічна дисципліна (as an academic discipline), 10-14
Маркетинг відносин (relationship marketing), 428-429
Маркетинг неприбуткової організації (nonprofit marketing). Див також окремі посилання
як академічна дисципліна (as academic discipline), 10-14
виклики (challenges of), 31-33
Маркетингова суміш (marketing mix), 60, 69-71, 107, 250
Маркетингова стратегія (marketing strategy). Див. також: Організаційний процес
маркетингового планування (organizational marketing planning process, OMPP)
комплексний стратегічний підхід (multiple strategy approach), 61-62
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основна маркетингова стратегія (core marketing strategy), 83, 107-109, 290-291
щодо нових пропозицій (for new offerings), 290-291
Маркетингове мислення (marketing mindset)
визначення (definition of), 47-48
еволюція (evolution of), 50-55
Маркетинговий менеджмент (marketing management), 49
Маркетинг продукту (product marketing), 256-263
Масова кастомізація (mass customization), 204
Масовий розподіл (mass distribution), 342-343
Матеріальний товар (tangible product), 259
Матриця можливостей пропозицій/ринків (offer/market opportunity matrix), 104107
Медійні поборники (advocate media), 384
Медійний таймінг (media timing), 417-418
Менеджери зі зв’язків з громадськістю (public relations managers), 439
Менеджери знань (knowledge managers), 154-155
Менеджери ідей (idea managers), 287
Менеджмент
визначення ролі маркетингу (determination of marketing role), 73-74
підтримка з його боку (support of), 612-613
участь у проектуванні маркетингових досліджень (participation in marketing research design), 165-166
Методи теорії ймовірності (probability methods), 166-167
Методологічне дослідження (methodological research), 160
Минула поведінка (past behavior), 141
Мито на цигарки (cigarette taxes), 321
Міжнародні організації (international organizations), 12-13, 603-604
Міжнародні організації з розвитку (international development organizations), 290
Міжнародні порівняння (international comparison)
неприбутковий сектор (of nonprofit sector), 23-29
волонтерство (of volunteerism), 521-523
Між особове представлення (interpersonal presentations), 411
Місія організації (mission, organizational), 85-88, 90
Міф «більшість-досліджень-ніхто-не-читає» (“most-research-is-not-read” myth), 153
Міф «занадто складний дослідник» (“sophisticated researcher” myth), 152-153
Міф «ми не можемо чекати» (we can’t wait myth), 152
Міф «недалекоглядність досліджень» (“survey myopia” myth), 151
Міф «фокус-група» (“focus group” myth), 151-152
Моделі життєвого циклу (life cycle patterns), 191-192, 491, 591-592
Моделювання (modeling), 387-388
Модель, що базується на правах і документах, які надають права (rights and entitlements model), 16
Модифікація для дисперсних ринків (modification for dispersed markets), 105, 106
Модифікація для нових ринків (modification for new markets), 105, 106
Модифікація пропозиції (offer modification), 105, 106
Молодь (youth), 520, 528-529
Момент істини (moments of truth), 267-268
Моніторинг (monitoring)
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аналіз «Виконавці» – «Колишні виконавці» – «Не-виконавці» (doer – ex-doer –
non-doer analysis), 634
вимірювання змін (change measurement), 627-629
відстеження поведінки цільової аудиторії (target audience behavior tracking),
626, 635
вчасність (timeliness), 623-624
задоволеність цільової аудиторії (target audience satisfaction), 629-636
інструментарій (tools), 625-626
критерії оцінки ефективності роботи (performance benchmarks), 624-625
не-поведінкові виміри (non-behavioral measures), 626-627
проти оцінювання (vs. evaluation), 624
процес планування кампанії (campaign planning process), 112
системи (systems of), 636-639
Моральні повідомлення (moral messages), 370
Мотивація, можливість та здатність (motivation, opportunity, and ability, MOA),
118-119
Мотиви
волонтерів (of volunteers), 526-527
індивідуальних пожертв та дарувальників (of individual gifts and givers), 492495
Музеї (museums), 35, 156-157, 201, 233, 271-272, 326, 509, 518, 573-574
Музична реклама (musical advertising), 377
Набір вартості (cost bundle), 315-316
Набір витрат (bundle, of costs), 315-316
Навчання (training), 613
Навчання з низьким залученням (learning low-involvement), 141-142
Нагляд (oversight), 535
Нагода, при сегментації (occasion, segmentation by), 189
Нагоди стратегія (occasion strategies), 349-355
Нагороди (rewards), 348, 353-355, 389-392, 614
Надбані ЗМІ (earned media), 437-438
Наміри (intentions), 130, 136-137
Наслідки (consequences), 139, 255, 374-375, 389
Настрій (mood), 142-143
Настрій реклами (mood advertising), 377
Натуралістичний стиль життя (slice-of-life), 377
Наукові докази у рекламі (scientific evidence advertising), 378
Невіддільність послуг (inseparability of services), 265, 267-269
Негативна реклама (negative advertising), 208, 210, 375-376
Недержавні добровільні організації (private voluntary organization, PVOs), 96, 522
Недиференційований маркетинг (undifferentiated marketing), 200-201
Незалежні фонди (independent foundations), 479-480
Незалежні медіа (independent media), 383-384
Нематеріальність послуг (intangibility, of services), 265, 266-267
Неприбуткові організації (nonprofit organizations)
еволюція (evolution), 15-21
зайнятість (employment), 23
зростання (growth), 21-23
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категорії (categories), 34-35
критика (criticisms), 17-18
менеджмент (management), 18-21
міфи (myths of), 4-6
найбільші (largest), 19
підстави для вивчення (reasons for studying), 6-10
платня менеджерів (salaries of managers), 6
податкові переваги (tax benefits of), 29-31
роль (role of), 3-4
чисельність у США (number in U.S.), 21-23
чисельність у інших країнах (in other countries), 23-29
Непрямі канали (indirect channels), 336, 340-341
Неурядові організації, НУО (non-government organizations, NGOs), 12-14
Неформальні мережі (informal networks), 412
Нечіткість бренду (fuzziness, of brands), 230
Нішовий маркетинг (niche marketing), 203-204
Нові пропозиції (new offerings)
бізнес-аналіз (business analysis), 291-292
варіанти стратегії (strategy options), 279-283
впровадження на ринок (introduction to market), 293-294
генерація ідеї (idea generation), 283-287
запуски (launches of), 293-294
маркетингова стратегія (marketing strategy), 290-291
процес розробки (process for development of), 283-294
ринкове тестування (test marketing), 292-293
розробка концепції (concept development), 289
розробка пропозиції (offer development), 292
скринінг ідей (idea screening), 287-288
тестування концепції (concept testing), 289-290
Нові ринки (new markets), 105, 106
Норми (norms), 137
Об’єктивні виміри (objective measures)
визначення (definition of), 184
загальні виміри (general measures), 186-189
комплекс загальних вимірів (complex general measures), 190-195
конкретно-поведінкові виміри (behavior-specific measures), 184, 189-195
переваги (advantages of), 185
Обіцянка бренду (promise, of brand), 237-238
Обміни (exchanges), 36, 49, 121-122, 255
Образ (image), 439
Обслуговування клієнта (customer service), 353-355
Одержувачі (receivers), 361, 362
Однорідність ринку (homogeneous market), 204
Ожиріння (obesity), 560-561
Ознаки (features), 260
Онлайн джерела/діяльність. Див.: Інтернет (online resources/activity/ See: Internet)
Онлайн-спільноти (online communities), 358-359
Опера (opera), 91, 190, 304
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Описове розуміння (descriptive understanding), 122
Описові дані (descriptive data), 160-161
Опитувальники (questionnaires), 418-419, 632-634
Оподаткування (taxation), 320-321
Організації, зосереджені на пропозиції (offer organizations), 607, 609-611
Організації, зосереджені на цільовій аудиторії (target audience-centered organizations)
зв’язки з громадськістю (public relations), 451-453
зміни Американського онкологічного товариства (American Cancer Society’s
change to), 614-617
приклади (examples), 55-57
структура (structure of), 607, 612-614
супроти орієнтації, в центрі якої сама організація (vs. organization-oriented organization), 57-63
фандрайзинг (fundraising), 474-477
характеристики (characteristics of), 63-71
Організаційна структура (structure, organizational), 604-611
Орієнтація, в центрі якої сама організація (organization-centered orientation), 5763, 451-452
Оркестри (orchestra), 53-54, 67-68, 170-172, 183, 269, 272, 544-545
Освіта (education), 119
Основна маркетингова стратегія (core marketing strategy), 83, 107-109, 290-291
Основний товар (core product), 258-259
Особистість у сегментації (personality, segmentation by), 197
Отримане повідомлення (received message), 361, 366
Офіси з видачі продовольчих талонів (food stamp offices), 56
Оформлення соціальних питань (flaming, of social issues), 456
Охорона здоров’я (health care), 92, 199, 334-335, 494, 518, 593
Оцінювання (evaluation)
аналіз «Виконавці» – «Колишні виконавці» – «Не виконавці» (doer – ex-doer –
non-doer analysis), 634
визначення (definition), 621-622
критерії (criteria), 130, 132-134, 140
проблеми (issues), 639-641
проти моніторингу (vs. monitoring), 624
Очікування (anticipation), 292
Очікування (expectations), 251, 272, 353-354, 629-630
Ощадна поведінка (savings behavior), 129-130
Падаючі ринки (declining markets), 280
Паління (smoking)
кампанії проти паління (anti-smoking campaigns), 190, 254, 570
мита на цигарки (cigarette taxes), 321
програми припинення (cessation programs), 54-55, 120, 388, 391, 431
Панельні дослідження (panel studies), 627-629
Партнерство (partnerships). Див.: Корпоративне партнерство (corporate partnerships)
Партнерство з рекламною агенцією (advertising agency partnerships), 546-553
Паси безпеки (seat belts), 553
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Патентовані ліки (over-the-counter drugs), 164
Патронаж (patronage), 15-16
Переваги, від зміни поведінки (benefits, of behavior change), 252. Див. також:
BCOS підхід
Переваги, сегментація (benefit segmentation), 198-199
Перегляд кампаній (revising, of campaigns), 112-113
Передова інтеграція (forward integration), 343
Переконання (beliefs), 134-136, 138-139, 373-374
Переконання (persuasion), 302, 348. Див. також: Персональний маркетинг (personal marketing)
Перехресні дані (cross-sectional data), 627, 629
Перешкода (noise), 363-364
Периферійна дорога (peripheral route), 142
Періодична реклама (intermittent advertising), 417
Персональний брендинг (personal branding), 178-179
Персональний засіб вираження (personal medium), 383
Персональний маркетинг (personal marketing), 423-432
вибір персонального комунікатора (personal communicator selection), 425-426
визначення (definition of), 424
внутрішній маркетинг (internal marketing), 429-430
завдання (objectives), 424-432
маркетинг відносин (relationship marketing), 428-429
опис (description of), 400-401
переваги (advantages of), 423
союзники (allies), 430-432
ставлення неприбуткових організацій (nonprofit’s attitudes toward), 423
якості (qualities), 424
Персональні комунікатори (personal communicators), 425-427
Підзвітність (accountability), 90
Підкріплений продукт (augmented product), 261
Підлітки (teenagers)
запобігання вагітності (pregnancy prevention), 83
кампанії запобігання вживанню алкоголю (alcohol prevention campaigns), 552
тон реклами (advertising tone), 378
Підсилення економічне (economic reinforces), 390
Підтвердження, стадія прийняття інновації (Confirmation, innovation adoption
stage), 302-303
Підхід масового ринку (mass market approach), 298
Підхід «ціль-та-завдання» (objective-and-task approach), 406
Піжібекінг («їхати на спині іншого»; piggybacking), 173
Пізнавальні результати у рекламі (cognitive outcomes, of advertising), 420
Пізня більшість (late majority), 300, 302
Планування портфоліо (portfolio planning), 80-81
Планування родини (family planning), 198, 473, 564
Платити за результатами роботи (pay-for-performance), 600
Плинність аудиторії (audience turnover), 417
Повага (respect), 299-300
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Поведінка (behavior) (Див. також: Рішення/прийняття рішення проти переконань; Decisions/decision making vs. beliefs), 135-136
відстеження (tracking of), 629, 639
зміцнення (reinforcement of), 353-355, 389-391
обміни (exchanges), 37, 49, 120-122
повторення (repeat), 139-142, 629-636
рівні розуміння (levels of understanding of), 122-123
рушійні сили (drivers of), 118-120
спрощена (simplified), 139-142
участь/складність (involvement/complexity), 124-125
Поведінка на один раз (first-times behavior), 297
Поведінкова модифікація (behavioral modification), 389-391
Поведінкова основа (behavioral bottom line), 63
Поведінкова повторюваність (behavioral frequency), 417-418
Поведінкові виклики, їх типологія (behavioral challenges, typology of), 36
Поведінкові нагоди (behavioral occasions), 349-355
Поведінкові наміри (behavioral intention), 130, 136-137
Поведінкові реакції, щодо реклами (behavioral responses, to advertising), 420
Повідомлення (messages)
вибір (selection), 387
генерація (generation of), 369-375
емоційні (emotional), 369-370, 376
здійснення (execution), 376-382
моральні (moral), 370
оцінювання (evaluation), 387
передавання (transmission of), 361-363, 366-368, 383-387
рамки BCOS (BCOS framework), 370-375
раціональні (rational), 369
Повторення (repetition), 383
Повторення поведінки (repeat behavior), 139-142, 629-636
Повторне використання у кампаніях (recycling, of campaigns), 112-113
Повторне тестування (copy testing), 418-420
Подарункові програми (matching gift program), 487
Податкові переваги (tax benefits), 29-30
Події (events), 412, 457-458
Подільність інновації (divisibility, of innovation), 304-305, 306
Пожертви (donations), 469-470, 474
Поздовжні дослідження (longitudinal studies), 627
Позиціонування (positioning)
вимірювання сприйняття (measurement of perceptions), 208-209
наявної позиції (present position), 206-208
стратегій (strategies), 210-212
та конкуренція (and competition), 205-206
Показання свідка у рекламі (testimonial evidence advertising), 378
Покоління у сегментації (generation, segmentation by), 187
Полегшення (facilitation)
варіанти (options), 333
визначення (definition of), 333
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Політика порядку денного (policy agenda), 455
Політичні кампанії та кандидати (political campaigns and candidates), 208, 220221, 403, 423, 458
Помилка відмови (drop error), 287
Помилка прийняття (go error), 287
Попередження лісових пожеж (forest fire prevention), 553
Попереднє розмірковування (precontemplation), 126-127, 129, 302, 368
Попереднє тестування (pretesting), 111-113, 387, 418-420
Портфель тестів на запам’ятовування (portfolio recall tests), 419
Порядок денний (agendas), 186-187
Порядок презентації (order of presentation), 382
Послідовність маркетингових комунікацій (consistency, of marketing communication), 392-393
Послуги (services), 263-273
визначення (definition of), 263
доходи (revenue from), 509-510
залучення цільової аудиторії (target audience involvement), 266-273
характеристики (characteristics of), 263-266
Постійно діючі трансакції (continuing transactions), 121-122
Пост тестування у рекламі (posttesting, of advertising), 419-420
Пояснення (reasons), 161
Пояснювальні дані (explanatory data), 161
Права на найменування (naming rights), 545
Правдоподібність повідомлення (believability, of message), 387
«Правило третин» (rule of thirds), 531
Представлення, одностороннє проти двостороннього (presentation, one-sided vs.
two-sided), 379-381
Представники (spokesperson), 238-239, 363-366, 386-387
Презервативи (condoms), 137, 261
Прес-конференції (press conferences), 457
Претенденти на робоче місце (job applicants), 221, 424-426
Приватні партнерства (private partnerships), 546-553. Див. також: Корпоративні
партнерства (corporate partnerships)
Призначене повідомлення (intended message), 361, 366
Прийняли до відома (noted), 420
Прийняття інновацій (innovation adoption), 297-306
Приладова панель (dashboard), 620-621, 637-639
Причинний зв’язок (causation), 122-123, 161
Причинно-пов’язаний маркетинг (cause-related marketing), 12, 485-486, 509, 545546, 568-569. Див. також: Партнерство з корпораціями (Corporate partnerships)
Прогнозна інформація (predictive data), 161
Програма (curricula), 411
Програма відносин з громадою (community relations program), 445
Програми боротьби з наркотичною залежністю (anti-drug programs), 62-63, 70,
202, 233, 384-386, 548, 553
Програми здоров’я (health programs), 64, 640-641
Програми позбавлення від наркотичної залежності (drug programs), 143
Програми проти водіння у нетверезому стані (anti-drunk driving programs), 243,
550, 553, 559
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Продажі, доходи від них (sales, revenue from), 509-510
Продуктивність організації (performance, organizational), 55-57
Продукт-лідер (product leaders), 263
Проникнення на ринок (market penetration), 104-105
Пропозиція, визначення (offer, definition of), 254-255. Див. також: Нові пропозиції (new offerings)
Пропозиція цінності (value propositions)
визначення (definition of), 254-255
виклики (challenges), 251-254
невігластво цільової аудиторії з приводу (target audience’s ignorance about),
58-59
орієнтація, в центрі якої сама організація (organization-centered orientation),
57-58
планування кампанії (campaign planning), 110
пропозиція (offers of), 254-256
та маркетинг-мікс (and marketing mix), 69-71
та успіх у конкуренції (and competitive success), 119
центральна роль (central role), 120-121
Просування (promotion)
вимоги (requirements), 401-402
маркетинг визначається як (marketing is defined as), 60-61
Просування, пов’язане з продажами (sales-related promotions), 561-562
Протизаплідні засоби (birth control), 314
Протягування висновку (conclusion drawing), 379
Професійна спорідненість (professional affinities), 608
Профілактика малярії (malaria prevention), 565-566
Процедури генерації ідей (procedures, for idea generation), 284-287
Процес вибору коледжу (college decision process), 130-139
Процес маркетингового планування в організації (organizational marketing planning process, OMPP)
культура організації (organizational culture), 90-95
місія, завдання та цілі організації (organizational missions, objectives, and
goals), 85-90
огляд (overview), 82-85
основна маркетингова стратегія (core marketing strategy), 107-109
оцінка та контроль (evaluation and control), 113
планування портфоліо (portfolio planning), 104-107
процес планування кампанії (campaign planning process), 110-113
SWOT - аналіз (сильні сторони – strengths, слабкі сторони – weaknesses, можливості – opportunities, загрози – threats), 95-104
Пряма відповідь (direct response), 420
Пряма розсилка (direct mail)
загальні витрати у США (total spending in U.S.), 402, 409
кастомізація (customization of), 181
переваги / недоліки (advantages / disadvantages), 400, 410, 410-413
Прямі канали (direct channels), 336, 340-341
Псевдоподії (pseudo-events), 457-458
Психографічні вимірювання (psychographics), 193
Психологічні виміри (psychological measures), 184, 195-199
Публічність (publicity), 401
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Ради директорів (boards of directors), 533-539
Радикальна диверсифікація (radical diversification), 281
Радіо (radio), 403, 407, 409-410
Рак грудей (breast cancer), 57-58, 111-112, 239-240, 557, 573
Ранні прихильники (early adopters), 299-300, 301
Рання більшість (early majority), 299-300, 301-302
Раса та етнічна приналежність, у сегментації (race and ethnicity, segmentation by),
188-189
Раціональні повідомлення (rational messages), 369
Реальність ринкового сегменту (substantiability, of market segment), 183
Реклама (Advertising)
безкоштовна (unpaid), 401
вибір носія для процесу загального враження (media selection process overview),
407
визначення бюджету (budget determination), 406-407
вимоги до використання (requirements for using), 401-402
витрати за категоріями (spending by category), 402-403
головні рішення (major decisions in), 404
засоби ЗМІ (media vehicles), 416-417
Інтернет (Internet), 403
категорії ЗМІ (media categories), 407-415
кодування повідомлення (encoding of message), 364
досяжність (reach of), 406
оцінювання (evaluation of), 418-422
передача повідомлення (transmission of message), 365
платна (paid), 400, 403-404
плинність аудиторії (audience turnover), 417
розрахунок часу ЗМІ (media timing), 417-418
спільна (joint), 400
стилі виконання (execution styles), 377-378
стосовно маркетингу (vs. marketing), 360
пост тестування (posttesting of), 419-420
цілі (objectives), 404-406
частота поведінки (behavior frequency), 417-418
швидкість забування (forgetting rate), 418
Реклама як громадська послуга (public service advertising, PSAs), 401, 403, 421422, 550-553
Рекламне ціноутворення (promotional pricing), 327-328
Рекламний символ особистості (personality symbol advertising), 377
Рекрутинг вчителів (teacher recruitment), 549
Релігійні організації. Див.: Церкви та релігійні організації (Religious organizations. See: Churches and religious organizations)
Репозиціонування (repositioning), 206, 208, 210
Ресурсна теорія організації (organizational theories, resource-based), 153-155
Ретроспективні зміни (retrospective change), 627
Референти (referents), 136-137
Ризикові благодійники (venture philanthropists), 478
Ринкове перешкоджання (market disincentivization), 320-322
Ринкове тестування (test marketing), 151, 292-293
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Рішення / прийняття рішень
вигоди і витрати (benefits and costs), 134-135
емоції / настрій (emotion / mood in), 142-143
повторення (repeat), 139-142
приватний сектор проти неприбуткового (in private vs. nonprofit sector), 600601
ради директорів (of boards of directors), 535
розмірковування процес (contemplation process), 128, 130-139
стадії змін (stages of change), 126-130
стадії прийняття інновацій (innovation adoption stage), 302-303
таксономія (taxonomy), 124-125
Рішення щодо асортименту продукції (product mix decisions), 261-263
Рішення щодо окремих товарів (product item decisions), 258-261
Родинні програми охорони здоров’я (family health programs), 64
Розважальні ЗМІ (entertainment media), 459-460
Розважливість інноваторів (deliberateness, of innovators), 300
Розвиток пропозиції (offer development), 281, 292
Розмірковування процес (contemplation process)
вигоди і витрати (benefits and costs), 134-136
волонтерство (volunteering), 526-529
вплив інших (influence of others), 136-137
група вибору, формування (choice set formation), 132-133
завдання комунікації (communication objectives), 368-369
збір інформації (information gathering), 130
критерії оцінювання (evaluation criteria), 132-134
маркетингові акценти (marketing emphases), 129
наслідки стратегії (strategy implications), 138-139
нові пропозиції (new offerings), 302
опис (description), 126-129
переконання проти поведінки (beliefs vs. behaviors), 134-136
раннє проти пізнього (early vs. late), 128
самовпевненість (self-assurance), 137
Розуміння, поведінки цільового ринку (understanding, of target market behavior),
122-123
Розширення пропозиції (offer extension), 281
Самовпевненість (self-assurance), 120, 136, 137, 139, 140, 495, 528-529
Само-ефективність (self-efficacy), 120
Самонагородження (self rewards), 392
SWOT-аналіз (сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози) (SWOT:
strengths, weaknesses, opportunities, and threats), 95-104
Сегментація, 180-199
альтернативні основи (alternative bases), 183-186
важливість (importance of), 67-69
визначення цільового ринку (and target market determination), 180-181
зусилля з фандрайзингу (fundraising efforts), 497-499
кроки у сегментації (steps in), 181
нові пропозиції (new offerings), 300-302
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об’єктивні виміри (objective measures), 184, 186-195
основи (bases for), 181-183
психологічні виміри (psychological measures), 184, 195-199
Сегментація за обсягом (volume segmentation), 189-190
Сегментація збитків (sacrifice segmentation), 199
Сегментація ринку (Market segmentation). Див.: Сегментація (segmentation)
Секс та сексуальність (sex and sexuality), 136-137
Сексуальна орієнтація у сегментації (sexual orientation, segmentation by), 188
Силосні ями – відділи у неприбуткових організаціях (silos, departments in nonprofits as), 72
Сильні сторони організації (strengths, organizational), 95-96
Символи (symbols), 239-241, 382-383
Симфонічні оркестри (symphonies), 53-54, 67-69, 171-172, 183, 269, 272, 545
Системи пропозицій (suggestion systems), 630-631
Семантичний диференціал як підхід (semantic differential approach), 208-209
Система внутрішнього обліку (internal reports system), 156-157
Система маркетингових знань (marketing knowledge system, MKS), 155-156
Система управління взаємовідносинами з клієнтами (customer relationship management), 122, 583
Системи бронювання (reservation systems), 271
Скандали (scandals), 18, 231
Скарги (complaints), 157, 630-632
Скептицизм (skepticism), 300
Складність (complexity)
інновації (of innovation), 304,
участі (of involvement), 124-125
Скороминуча модель життєвого циклу (fad life cycle pattern), 296
Скринінг ідей (idea screening), 287-288
Слабкі сторони на рівні організації (weaknesses, organizational), 95-96
Слова (words), 379
Слухання (listening), 110, 367-368
СНІД (HIV/AIDS), 189, 239-240, 243, 302, 341-342, 427, 459
Соціальна відповідальність (social responsibility), 556
Соціальна справедливість (social equity), 320
Соціальне підсилення (social reinforcers), 390
Соціальне служіння (social services), 519
Соціальний клас у сегментації (social class, segmentation by), 191
Соціальний маркетинг (social marketing), 10, 12, 84-85, 273-274, 310-311
Соціальний тиск (social pressure), 119-120
Соціальні завдання сьогодення (social agendas), 454-455
Соціальні питання (social issues), 559-561
Соціально-демократичні режими (social democratic regimes), 28
Союзники (Allies), 392, 430-432
Спеціалізація товарів та послуг (specialty goods and services), 342
Спеціальні знання (expertise), 535-536
Співпереживання (empathy), 426
Співробітники (employees)
варіативність надаваних послуг (variability of service given by), 269-270
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внутрішній маркетинг для співробітників (internal marketing to), 267-268, 269270, 429-430
генерація ідей від співробітників (idea generation from), 286, 287
зайняті неповний робочий день (part-time employers), 271
компенсація та платня (compensation and salaries), 598-599
рекрутинг (recruitment), 518
у організаціях, орієнтованих на цільову аудиторію (in target audience-centered
organization), 613-614
Спільне просування питання (joint issue promotion), 561
Споживання (consumption), 271-273
Спонсорство (sponsorships), 568
Спосіб мислення, орієнтований на продажі (sales mindset), 51-52
Спосіб мислення, орієнтований на товар/послугу (product/service mindset), 51
Спосіб мислення, орієнтований на цільову аудиторію (target audience mindset)
визначення (definition of), 52-53
впровадження в організаціях (introducing in organizations), 71-73
опір (resistance of), 71-72
як далеко заходити в орієнтації на цільову аудиторію (how far to go in adopting
a target audience orientation), 73-74
Спотворення (distortion), 382-383
Спотворення сприйняття (perceptual distortion), 382-383
Сприйняття (perceptions), 134-136, 206-209, 230, 375, 636
Сприйняття інновації (adoption, of innovation), 297-303
Спрощена поведінка (simplified behavior), 139-142
Стадії дії (Action stage)
волонтерської діяльності (volunteering), 530
опис (description of), 128
інноваційного процесу сприйняття (innovation adoption process), 302
у комунікаціях (communication in), 368, 387-389
у маркетингових фазах (marketing emphasis in), 129
Стадія ділових угод у партнерстві з корпораціями (transaction stage, of corporate
partnerships), 579
Стадія підготовки (preparation stage)
волонтерство (volunteering), 529-530
комунікації на стадії (communication in), 368, 387-389
маркетингові акценти (marketing emphasis), 129
опис (description of), 128
процесу прийняття інновацій (innovation adoption process), 302
Стадія підтримки (maintenance stage), 369, 389-392
волонтери (volunteers), 530-531
комунікації на стадії (communication in), 369, 389-392
маркетинг відносин (relationship marketing), 428-429
маркетингові акценти в ній (marketing emphasis in), 129
опис (description of), 128-129
процес прийняття інновації (innovation adoption process), 302-303
Стадія філантропії у корпоративному партнерстві (philanthropic stage, of corporate
partnerships), 579, 581
Сталість маркетингової стратегії (sustainable marketing strategy), 108
Стаття «навпроти передовиці» (op-ed pieces), 458
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Статус-кво (status quo), 62-63
Статус лояльності, у сегментації (loyalty status, segmentation by), 190
Стать, сегментація (gender, segmentation), 187-188
Стереотипи (stereotypes), 207-208
Стиль (styling), 259, 260
Стиль життя за групами (lifestyle groups), 67-68
Стиль життя у рекламі (lifestyle advertising), 377
Стиль життя у сегментації (lifestyle segmentation), 193
Стимули для членства у правлінні (incentives, for board membership), 537-538
Стихійні лиха (disaster relief), 474
Стратегії координації посередника (intermediary coordination strategies), 345
Стратегічна філантропія (strategic philanthropy), 486-487
Стратегічне планування (strategic planning), 71. Див. також: Процес маркетингового планування в організації (organizational marketing planning process, OMPP)
Стратегічний контроль (strategic control), 621
Стратегічний маркетинг (strategic marketing). Див.: Маркетингова стратегія (marketing strategy)
Стратегічні комунікації (strategic communications), 399-400
Стратегія каналу (channel strategy)
визначення (definition of), 333
виклики щодо ресурсів (resource challenges), 334-335
довжина проти ширини (length vs. breadth), 339, 341-344
координація та контроль (coordination and control), 339, 344-348
Інтернет (Internet), 335
медична допомога (health care), 334-335
партнерство з приватним сектором (partnerships with private sector), 335
прямий маркетинг проти непрямого (direct versus indirect marketing), 336,
340-341
рекрутинг учасників каналу (recruitment of channel members), 339
розподіл функцій (allocation of functions), 339
стратегічні проблеми (strategic problems), 336-340
Страхітливі звернення (fear appeals), 376
Стрижень компетенцій (core competencies), 636
Структура організації (organizational structure), 604-611
Студенти коледжу (college student), 134, 137
Субпідрядник (subcontractors), 346-347
Сумісність інновації (compatibility, of innovation), 304, 306
Суперечність культур (conflict, culture), 92-95, 600-601
Суспільне здоров’я (public health), 311, 350
Суспільне середовище (public environment), 96-98
Суспільне телемовлення (public television), 498
Сценарії (scenarios), 165
Тактичні комунікації (tactical communications), 399
Театри (theatres), 100-103
Телевізійна реклама (TV advertising), 402-403, 408, 410
Телевізійні програми (TV programs), 460
Телефонна реклама (telephone advertising), 410
Теорія поразки контракту (contract failure theory), 4
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Теорія прийняття інновацій (innovation-adoption theory), 298
Теорія субсидій (subsidy theory), 4
Теорія суспільних товарів (public goods theory), 4
Теорія щеплення (inoculation theory), 381
Терапія оральної регідратації (oral rehydration therapy, ORT), 33, 206, 242, 252,
253, 259, 260, 320
Тести на впізнавання (recognition tests), 419-420
Тести на запам’ятовування (recall tests), 419
Тестування на розуміння (comprehension testing), 418
Тестування ринку (market testing), 151, 292-293
Технічна експертиза у рекламі (technical expertise advertising), 378
Типи ресурсів (resources, types of), 468
Тиск з боку однолітків (peer pressure), 119-120
Тлінність послуг (perishability, of services), 266, 270-271
Товар, визначення (product, definition of), 258. Див. також: Нові пропозиції (new
offerings)
Тон (tone), 378
Торгова точка у рекламі (point of purchase advertising), 410-411
Торгові виставки, для генерації ідей (trade shows, idea generation from), 286
Традиція (tradition), 300
Трансакції з фіксованою тривалістю (fixed duration transactions), 121-122
Трансляція повідомлення (translation, of messages), 362, 363, 365
Увага, вибіркова (attention, selective), 375-382
Університети (universities), 20, 272, 289-290, 428-429, 562
Упакування (packaging), 259, 260-261
Управління вартістю (cost management), 314-316
Управління за цілями (management by objectives), 625
Управління знаннями (knowledge management), 153-161. Див. також: Дослідження ринку (market research)
Урядові агентства
брендинг (branding), 224
їх реклама (advertising by), 403
конкуренція з приватним сектором (competition with private sector), 29
пряма поштова розсилка (direct mail), 413
гранти (grants), 490
Урядові контракти (government contracts), 35
Утримання волонтерів (retention, of volunteers), 530-531
Участь (involvement), 124-125
Учительський (scholastic), 336-339
Фандрайзинг (Fundraising). Див. також: Гранти (Grants)
визнання донорів (donor recognition), 499-501
довічна цінність донора (lifetimes value of donors, LTV), 502-503
заплановані пожертви (planned giving), 507-508
значні пожертви (major giving), 503-507
керівництво (leadership), 496
організація зусилля (organization of effort), 496-497
орієнтований на споживача (customer-centered), 474-477
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пожертви онлайн (online giving), 501-502
роль членів правління (board members’ role), 536
сегментація ринків (segmenting markets), 497-499
тактики продажу (sales tactics), 503
тенденції (trends), 478-479
«термометр» (thermometers), 137
фактори (factors in), 473-474
цілі (goals), 497
щорічні пожертви (annual giving), 496-503
Фандрайзинг, щорічні кампанії (annual fund drives), 496-503
Фантазія у рекламі (fantasy advertising), 377
Фармацевтичні компанії (drug companies), 485
Фахівці (experts), 386-387
Фахівці (professionals), 403
Фахівці з маркетингу (marketing specialists), 11-12
Фахівці, гідні довіри (credible experts), 386
Фізіологічні тести (physiological tests), 419
Філантропічний патронаж (philanthropic patronage), 16-17
Філії, місцеві (chapters, local), 604-606
Фінансова продуктивність (financial performance), 636
Фінансові ресурси (financial resources). Див.: Фінансування (Funding)
Фінансування ((Funding). Див. також: Фандрайзинг (Fundraising); Гранти
(Grants)
джерела (sources of), 35, 469-473
занадто дорогі кошти (cost too much), 472-473
повзуча місія (and mission creep), 468-469
з умовами (with “strings”), 472
Флагманські продукти (flagship products), 263
Фокус-групи (focus group), 168-172, 419
Фокусування стратегії (focus strategy), 109
Фонди
гранти від них (grants from), 482-485
інструменти дослідження (research tools), 482
і Патріотичний акт (and Patriot Act), 481-482
типи (types of), 479-480
урядові перевірки (government scrutiny of), 480-483
Фонди венчурного капіталу (venture capital funds), 21
Фонди об’єднаного доходу (pooled income funds), 508
Фонди, які радять донору (donor-advised funds), 488
Формування (shaping), 387-388
Формулюючі дослідження (formative research), 110
Фотозйомки (photo ops), 457
Франчайзинг (franchising), 347-348
Функціональна організація (functional organization), 607-609
Функціональні навички взаємодії (functional skills synergies), 608
Характеристики інновації (innovation characteristics), 304-306
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Церкви та релігійні організації
та бебі-бумери (baby boomers), 23,
маркетингові підходи (marketing approaches), 46-47
програми з брендингу (branded programs), 242
сегментація (segmentation), 186
система розподілу (distribution system), 335-336
тенденції пожертв (giving trends), 23, 474
Циклічна модель життєвого циклу (cyclical life cycle pattern), 296
Цілі організації (goals, organizational), 89-90, 623, 625
Цільова аудиторія (target audience)
бажання продукту (desire for product), 57-58
балансування потреб з іншими суб’єктами (balancing needs with other constituencies), 96-97
відстеження поведінки (tracking behavior), 626, 635-636
генерація ідей (idea generation from), 286
дослідження (research), 59, 66-67, 110
задоволеність (satisfaction), 629-634
зосередженість на (centeredness on), 63-65
маркетинг послуг (services marketing), 266-273
«невігластво» (“ignorance” of), 58
основна маркетингова стратегія (core marketing strategy), 107
природа (nature of), 31
реклама для (advertising to), 406
три клієнтури (three constituencies), 80
Цільовий маркетинг (targeted marketing)
диференційований (differentiated), 201-202
концентрований маркетинг (concentrated marketing), 203-204
масова кастомізація (mass customization), 204
недиференційований (undifferentiated), 200-201
нові пропозиції (new offerings), 298-299
стратегічні альтернативи (strategic choices), 199-200
Ціна вхідного квитка (admission prices), 326
Ціни на квитки (ticket pricing), 327-328
Цінності (values), 134, 197
Цінове розрізнення (price discrimination), 327
Ціноутворення (pricing)
мета (objective), 316-322
рекламні варіанти (promotional options), 327-328
стратегія (strategy), 322-326
Ціноутворення згідно засади «вартість плюс» (cost-plus pricing), 322
Ціноутворення згідно засади «вартість плюс націнка» (markup pricing), 322
Ціноутворення на основі цінності (value-based pricing), 324-325
Ціноутворення, орієнтоване на вартість (cost-oriented pricing), 322-324
Ціноутворення, орієнтоване на конкуренцію (competition-oriented pricing), 325
Цунамі (Азія, 2004) (Tsunami, Asia 2004), 29
Частота реклами (frequency, of advertising), 406
Червоний колір (red), 240
Чиста поведінка (pure behaviors), 273-274
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Читають більшість (read most), 420
Члени родини (family members), 392, 431-432
Чотири Ps – ціна, продукт, просування, місце (4Ps – price, product, promotion,
place), 112
Швидкість забування (forgetting rate), 418
Широта комунікаційного каналу, рішення (breadth decisions), 339, 341-344
Шкільні програми (school programs), 461, 562
Шовінізм (chauvinism), 604
Шпара (aperture), 130, 407, 417
Штаб-квартири (headquarters), 604-606
Штовхання проти втягування, у маркетингу (push vs. pull, of marketing), 593-594
Якісні дослідження (qualitative research), 168-172
Якість (quality), 259, 260, 269-270
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