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ПЕРЕДМОВА 

 

Нехай буде рука Твоя в поміч мені 

(Пс.118:173) 

 

Некомерційна сфера України зіткнулася з викликами, найвагоміші з 

яких пов’язані з обмеженими фінансовими можливостями, зниженням 

кількості некомерційних організацій, що співпрацюють з волонтерами та 

мають постійний персонал, посиленням конкурентних відносин і все це 

вимагає якісних змін в управлінні. Набуття чинності нового Закону «Про 

громадські об’єднання» (від 22.03.2012 № 4572-VI) створило законодавчі 

передумови для маркетизації вітчизняної некомерційної сфери. За таких 

умов розвиток маркетингу неприбуткових підприємств набуває особливої 

актуальності. Некомерційний маркетинг у світі набуває інтенсивного 

розвитку, проте маркетинг суб’єктів приватного неприбуткового сектору в 

Україні сьогодні знаходиться на етапі становлення. 

Актуальність комплексного теоретичного аналізу базових принципів, 

причин становлення та напрямів розвитку некомерційного маркетингу 

спричинене потребою інтенсифікувати розвиток вітчизняної 

некомерційної сфери на засадах творчої імплементації зарубіжного 

досвіду некомерційного маркетингу як інструменту виявлення та 

задоволення потреб цільових суспільних груп. Саме стан дослідження 

теоретичних і соціально-історичних підвалин становлення маркетингу у 

сфері некомерційних підприємств та організацій визначає спрямованість 

дослідження. Об’єкт дослідження визначено як функціонування 

неприбуткових підприємств та організацій України, предмет дослідження 

– маркетингова діяльність у неприбутковій сфері, практика, еволюція 

розвитку і вплив на діяльність неприбуткових підприємств та організацій 

для подальшого її вдосконалення. 

Монографія містить п’ять розділів. У першому розділі «Некомерційна 

сфера та детермінанти її розвитку» узагальнено досвід інших науковців і 

представлено авторський погляд на некомерційні підприємства та 

організації як особливі інститути громадянського суспільства та 

економіки, сучасні імперативи розвитку світової та вітчизняної 

неприбуткової сфери, особливості взаємодії некомерційної сфери з 

іншими секторами в контексті маркетингової перспективи. В другому 

розділі «Концептуальні засади маркетингової діяльності неприбуткових 

суб’єктів» розкриті теоретичні передумови маркетизації некомерційної 

сфери та інструментарій маркетингу некомерційних організацій. У 

третьому розділі «Маркетинг некомерційних організацій сфер 

забезпечення соціальних та культурних потреб людини» проаналізовано 
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особливості маркетингу некомерційних організацій сфери культури і 

дозвілля, маркетингу некомерційних організацій сфери освіти та 

досліджень, маркетингу некомерційних організацій сфери охорони 

здоров’я, маркетингу некомерційних організацій сфери соціальних послуг. 

У четвертому розділі «Маркетинг некомерційних організацій сфери 

забезпечення політичних, економічних та особистих прав людини» 

розкрито специфіку маркетингу некомерційних організацій сфери права, 

адвокасі, політики, маркетингової діяльності підприємницьких і 

професійних організацій, професійних спілок, маркетингу в сфері релігії. 

У п’ятому розділі «Маркетинг міжнародних і національних 

некомерційних організацій благодійницької та екологічної сфер» 

висвітлені особливості маркетингу в сфері благодійних інститутів і 

розвитку волонтерства, маркетингу некомерційних організацій сфери 

охорони природного довкілля, маркетингу міжнародних некомерційних 

організацій. В кінці монографії подано висновки, список використаних 

джерел, додатки. 
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наук, професору, завідувачу кафедри економічної теорії Тернопільського 

національного економічного університету В. В. Козюку, доктору  

економічних наук, професору, завідувачу кафедри економіки та фінансів 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя О. В. Панухник, доктору  економічних наук, професору, завідувачу 

кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного 

університету «Львівська політехніка» Подольчаку Н.Ю. за ґрунтовні 

рецензії монографічного дослідження та науковому редактору доктору  

економічних наук, професору, завідувачу кафедри економіки підприємств 

і корпорацій Тернопільського національного економічного університету 

В. І. Гринчуцькому за висловлені зауваження, наукові рекомендації та 

конструктивні пропозиції щодо викладення матеріалу. 

 


