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ВСТУП 

 

Сталий розвиток українського суспільства можливий тільки за рахунок 

забезпечення конкурентоспроможної економіки на основі ефективного 

використання маркетингових інструментів управління на національному та 

регіональному рівнях, а також на рівні суб’єктів господарювання. Сучасні зміни, 

що відбуваються в останні роки в Україні та світі, орієнтовані, перш за все, на 

сталий економічний і соціальний розвиток, проблема забезпечення якого в 

умовах глобальних викликів, потребує зважених, обґрунтованих, системних 

управлінських рішень, реалізація яких передбачає врахування сукупності 

сучасних ризиків і викликів. Складність цього процесу обумовлено 

багаторівневими управлінськими структурами, що пов’язані між собою, 

складними ієрархічними побудовами та причинно-наслідкові зв’язками.  

Розвиток методологічної бази управління на різних рівнях (національний, 

регіональний, рівень суб’єктів господарювання) на основі системного підходу до 

управління з використанням маркетингових інструментів в умовах глобальних 

викликів є актуальним напрямом наукового дослідження. 

Проблемам використання маркетингового інструментарію в управлінні 

сталим розвитком присвячені наукові праці таких вчених як Дж. МакКарті, 

Ф. Котлер, Ф. Попкорн, С. Годін, С. Репп, Ч. Мартін, Ч. Дев, Д. Шульц, 

Ж.Ламбен, Л. Волкової, В.Л. Корнев,  Л.Г. Бабур і О.Г. Лялюк, П. Дойль, 

П. Друкер, М. Мак-Дональд, В. Парето, Е. Райс, Р. Морріс, А. Павленко, 

А. Вовчак, Т. Примак, Л. В. Балабанов, А. М. Вергун, И. А. Тарасенко, 

М. Б. Кислюк, B. C. Сурнин, А. П. Панкрухін, Т. В. Полякова, О. Берданова, 

В. Вакуленко, А. Блінова, В. Божкова, Е. Вахронова, Т. Воронько, О. Гладунова, 

О. Дейнека, О. Дудкіна, С. Жукова, А. Іщенко, О. Коломицев, Є. Крикавський, 

С. Лискова, О. Любченко, С. Мартова, А. Старостіна, В. Урбан, О. Фінагина, 

О. Щелкунова, П. Бурд’є, Н. Богомолова, П. Бергер, І. Гофман, Т. Лукман, Ю. 

Веселов, К. Криничанськй, Н. Рудакова, І. Арженовський, І. Балдерьян, Т. 
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Гончаренко, П. Гудзь, І. Дробязко, В. Євдокименко, С. Комаров, М. Окландер, 

О. Пастернак, О. Шевчук, А. Шромнік, Т. Марковський, О. М. Азарян, В. Т. 

Коноплева, Н. В. Куденко, А. В. Золотухіна та та інші. Проте питання 

маркетингових досліджень сталого розвитку регіонів, міст та суб’єктів 

господарювання в умовах глобальних викликів потребують подальшого 

дослідження. 

Монографія присвячена удосконаленню методологічних основ і розробці 

практичних підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних 

викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання, а 

також на рівні підприємств міського господарства, промисловості та закладів 

вищої освіти на основі використанням результатів маркетингових досліджень. 

В першому розділі монографії містяться результати досліджень щодо 

визначення та обґрунтування теоретичних основ маркетингу сталого розвитку в 

умовах глобальних викликів. Другий розділ монографії присвячено 

дослідженням методологічних основ маркетингу сталого розвитку в умовах 

глобальних викликів. Третій розділ монографії містить методологічні аспекти 

забезпечення реалізації маркетингових заходів щодо сталого розвитку.  

Монографія орієнтована на широкий загал читачів – фахівців з управління, 

науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів 

економічних спеціальностей та всіх тих, хто цікавиться питаннями управління 

сталим розвитком. 

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам монографії за 

об’єктивність оцінки, критичність зауважень, а також усім тим, хто сприяв її 

опублікуванню.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 

 

1.1   Маркетинг і менеджмент в сучасних умовах України: ноосферний 

аспект розвитку 

 

Стратегічний підхід до планування сталого розвитку регіону в умовах 

глобалізації, інформаціоналізації суспільства, демократизації та децентралізації 

державної влади суттєво загострив питання його (регіону) ноосферного 

розвитку. Економічна, екологічна, національна безпека (та похідні від них) у 

стратегії сталого розвитку регіону стають на часі визначальними для 

територіальної громади. Тому вимогою сьогодення є пошук нових 

методологічних підходів та практичних шляхів впровадження в життя громади 

ноосферної теорії розвитку регіону, яка передбачає революційний прорив у 

розвитку людських ресурсів стосовно: соціальної відповідальності за діяльність 

чи бездіяльність по відношенню до середовища, що їх оточує; освітнього та 

культурного рівня; інноваційної спроможності; лідерського потенціалу тощо. 

Одним із таких шляхів до такого прориву є маркетингові технології, які 

спираються на соціокультурний потенціал публічного менеджменту. 

Соціально-економічні та соціокультурні аспекти маркетингу, як і 

соціокультурний потенціал публічного менеджменту, досліджувалися багатьма 

зарубіжними та українськими науковцями. Проте, ці дослідження ще не 

пов’язувалися із ноосферним розвитком регіону як ключовим чинником його 

сталого розвитку в  сучасних умовах модернізації державного управління у бік 

публічного управління і розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Відомо, що стратегічне планування має за ціль досягнення сталого 

розвитку регіональної економіки, а також забезпечення переходу регіону до 
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інвестиційно-інноваційного типу розвитку. Фахівцям відомі переваги такого 

розвитку, але разом із цим є недостатньо дослідженими його ризики, які 

пов’язані із людським чинником. Існує безліч прикладів, коли на чашах терезів 

поточна економічна вигода переважує здоровий глузд керівників регіону та 

бізнес-партнерів. У результаті регіональним ресурсам (природним, матеріально-

технічним, людським, культурним тощо) наноситься шкода, яку може відчути на 

собі не одне майбутнє покоління громади. В такій ситуації  вирішальними 

можуть стати ноосферні маркетингові технології, які спираються на 

соціокультурний потенціал стратегічного та публічного менеджменту і 

ноосферну освіту громадськості. 

Поняття «ноосферний розвиток» і «сталий розвиток» не є синонімами, 

хоча змістовно зосереджені на одній ідеї – гармонійному та збалансованому  

розвитку людства і середовища його існування, які забезпечуються відповідними 

рівнем освіти та культури людей. При цьому характерно, що освіта для сталого 

розвитку базується на екологічних концептах, а ноосферна освіта робить наголос 

ще й на соціокультурних.  

Згідно теорії відомого філософа українського походження 

В. Вернадського, ноосфера (сфера розуму) є третьою із основних фаз розвитку 

Землі після утворення геосфери (неживої природи) та біосфери (живої природи). 

Вчений визначав ноосферу як «стан, в який переходить уся біосфера під впливом 

наукової думки і праці організованого людства» [1]. Виходить, що ця теорія 

спрямована на революційний прорив у розвитку людської особистості через 

«наукову думку, працю та соціальну організацію людства як основні енергії, які 

перетворюють біосферу в ноосферу і забезпечують ноосферний розвиток. Серед 

основних передумов ноосферного розвитку Вернадський визначав такі: 

заселення планети людиною; вихід народних мас на арену світової історії; вибух 

наукової творчості; демократизацію соціального життя; участь держави в 

ноосферному будівництві» [2]. Остання із перелічених передумов, на думку 

автора, цілком обґрунтовано може базуватися на маркетингу та менеджменті, а 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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точніше – на їх соціокультурному потенціалі. Недарма деякі дослідники 

розглядають ноосферу як єдність природи і культури (у самому широкому 

тлумаченні останньої), або стан біосфери, коли культура досягає максимальної 

сили, яку можна зрівняти з потужністю геосфери. Незважаючи на численні 

критичні думки опонентів В. Вернадського, є наше велике переконання, що 

ноосферна теорія – правильний стратегічний шлях розвитку людства і, зокрема, 

регіону.  

Так чи інакше, але початком впровадження ноосферної ідеї у життя можна 

вважати розпочату під егідою ООН десятилітню освіту для сталого розвитку, 

після закінчення якої у 2015 році на Саміті Генеральної Асамблеї ООН було 

поставлено нові завдання щодо забезпечення соціально-економічного розвитку, 

конкурентоспроможності країн, екологічної та енергетичної безпеки, 

глобального партнерства для розвитку і визначено 17 ключових Цілей розвитку 

тисячоліття, а саме: 

1. Подолання бідності у всіх її формах.  

2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення 

харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства. 

3. Запровадження здорового способу життя та сприяння благополуччю для 

всіх в будь-якому віці. 

4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх. 

5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх 

жінок та дівчаток. 

6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів 

і санітарії для всіх. 

7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних 

джерел енергії для всіх. 

8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. 
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9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям. 

10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними. 

11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 

стійкості міст і населених пунктів. 

12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва. 

13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його 

наслідками. 

14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських 

ресурсів в інтересах сталого розвитку. 

15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному 

використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, 

припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та 

зупинка процесу втрати біорізноманіття. 

16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах 

сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 

ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх 

рівнях. 

17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках 

Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку. 

У виступі на Саміті Президент України зазначив: «Для досягнення Цілей 

Сталого Розвитку на національному рівні Україна здійснюватиме нові програми 

і проекти, які на практиці забезпечать макроекономічну стабільність, 

екологічний баланс та соціальну згуртованість» [3]. 

Першими кроками до досягнення Цілей Сталого Розвитку ХХІ тисячоліття 

на національному рівні України стане виконання Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року 

№ 5/2015 [4], Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 
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Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 

2013 р. № 386/2013 [5] і Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 

року № 344/2013 [6].  При цьому, з позицій ноосферної теорії, ключовими 

передумовами виконання основних стратегічних завдань стають наукова думка, 

виважена людська діяльність і соціальне партнерство, а ключовими механізмами 

цілком обґрунтовано можна вважати маркетингові технології, стратегічний та 

публічний менеджмент і ноосферну освіту. 

Сам термін «стратегія», як відомо, походить від древньогрецького «stratos» 

– мистецтво керівництва спільнотою, політичною боротьбою. Сучасне поняття 

цього терміну дуже багатогранне. Стратегія сталого розвитку територій (регіону) 

– це системна технологія обґрунтування та ухвалення найважливіших рішень 

щодо місцевого розвитку, визначення бажаного майбутнього стану території 

(регіону) та способу його досягнення, що базується на аналізі зовнішнього 

оточення території (регіону) та її внутрішнього потенціалу і полягає у 

формуванні узгоджених із територіальною громадою дій, на реалізацію яких 

концентруються зусилля, ресурси основних суб’єктів місцевого розвитку [7, с. 

5]. Формулювання стратегії – порядку дій і чіткого інструментарію є ядром 

управління і важливою ознакою успішного менеджменту, а стратегічне 

управління є сучасним інструментом управління сталим розвитком в умовах 

швидких змін у зовнішньому середовищі і пов’язаної з цим невизначеності. Його 

місія – розвиток території (регіону) в довгостроковій перспективі за допомогою 

формування динамічного балансу із зовнішнім середовищем. Основні чинники 

побудови стратегічного управління – це люди, інформаційні системи, ринок, а 

його ефективність відбивається в тому, наскільки своєчасно регіон може 

реагувати на нові виклики сучасності і змінюватися залежно від них. Існує десять 

різних систем знань щодо стратегічного управління, які мають загальну назву 

«Школа стратегічного менеджменту» і включають в себе такі аспекти 

формування стратегії:  
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1. Школа дизайну – формування стратегії як процесу осмислення. 

2. Школа планування – формування стратегії як формального процесу. 

3. Школа позиціонування – формування стратегії як аналітичний процес. 

4. Школа підприємництва – формування стратегії як процесу 

передбачення. 

5. Когнітивна школа – формування стратегії як ментальний процес. 

6. Школа навчання – формування стратегії як процес, що розвивається. 

7. Школа влади – формування стратегії як процесу ведення переговорів. 

8. Школа культури – формування стратегії як колективного процесу. 

9. Школа зовнішнього середовища  – формування стратегії як реактивний 

процес. 

10. Школа конфігурації – формування стратегії як процесу 

трансформації [8]. 

До основних ресурсів стратегічного управління, очевидно, можна віднести 

і соціокультурний ресурс маркетингу та публічного менеджменту. Про чинники 

культурного середовища йдеться в теорії одного із засновників наукової 

дисципліни «маркетинг» американського вченого Ф. Котлера. Він вважав, що 

«люди ростуть у конкретному суспільстві, яке формує їх основні погляди, 

цінності і норми поведінки. Майже не усвідомлюючи того, вони сприймають 

світогляд, який стає визначальним по відношенню до самого себе та у 

відношеннях один з одним…» [9, с. 5]. За теорією відомого американського 

соціолога Т. Веблена, «положення, яке займає індивід у суспільстві, його 

репутація та імідж, його моральні принципи і інші соціологічні чинники можуть 

створювати рішучий вплив на його споживчі переваги і запити» [10]. 

Разом із цим, люди змінюють середовище відповідно до свого культурного 

рівня, і самою чутливою до характеру цих змін, свого роду індикатором 

соціокультурного середовища, є система маркетингу. Таким чином, регулярний 

аналіз середовища оточення  є системоутворюючим чинником маркетингу. 

Середовище, як частина маркетингової системи, включає в себе дві складові – 
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мікро- і макросередовища, що впливають не тільки на розвиток суспільних 

відносин, а й на розвиток регіону, який характеризується комплексом 

різноманітних просторових, економічних, соціальних, культурно-духовних, 

екологічних, енергетичних та інших чинників. 

Феномен маркетингу визначається ще й його відкритістю до інновацій 

майже в усіх наукових галузях, зокрема, в публічному управлінні, організаційна 

культура якого поступово набуває системних якостей і сприяє його ефективності 

на засадах системи стратегічного управління шляхом забезпечення таких її 

характеристик: 

– гнучкість, здатність швидко адаптуватися до змін середовища; 

– толерантність до різних форм взаємодії суб’єктів і об’єктів управління 

(наприклад, соціальні партнерства та мережі); 

– націленість на менеджмент на основі знань; 

– дієвість у напрямку посилення соціальної відповідальності та моральної 

доброчесності; 

– здатність до самоорганізації, саморозвитку і командної роботи тощо.  

У сучасному розумінні стратегія сталого розвитку регіону  повинна: 

– містити  реальні і обґрунтовані цілі, досягнення яких є вирішальним для 

загального результату місцевого сталого розвитку; 

– підтримувати ініціативу громади стосовно вирішення життєво важливих 

проблем у контексті сталого розвитку; 

– концентрувати головні управлінські зусилля стосовно місцевого 

розвитку в певний час, у певному місці і, переважно, інноваційного та 

превентивного змісту; 

– передбачати об’єктивність і гнучкість управлінських рішень, а також 

оцінювати їх з урахуванням можливих ризиків; 

– забезпечувати затверджений порядок і терміни дій стосовно місцевого 

розвитку та гарантовані ресурси, а при необхідності, оперативно 

доопрацьовувати їх.  
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Якщо до вимог сталого розвитку регіону додати державну підтримку в 

питаннях забезпечення охорони здоров’я громадян, їх соціальних гарантій; 

демократизації соціального життя; формування національної еліти; заохочення 

наукової, мистецької, спортивної творчості громадян; просвітницької діяльності 

тощо, отримаємо ключові вимоги ноосферного розвитку регіону. 

Результати аналізу ключових вимог ноосферного розвитку регіону у 

контексті характеристик організаційної культури публічного менеджменту 

свідчать про необхідність максимального використання потенціалу останньої 

при здійсненні маркетингової діяльності в умовах глобальних викликів. Йдеться 

про забезпечення культурно-технологічної функції маркетингу через чітке 

визначення місії, стратегії, ціннісних орієнтирів публічної сфери конкретного 

регіону, врахування його (регіону) специфічних особливостей і потреб 

суспільства. При цьому маркетинг слугує зовнішньою детермінантою та 

визначальним чинником масової культури суспільства (як продукту 

глобалізації), який сприяє її розвитку, а публічний менеджмент діє на неї з 

середини, гармонізуючи соціокультурні тенденції стабільності та змін. Разом 

маркетинг і менеджмент регулюють суспільні процеси, впливають на потреби 

суспільства і стають необхідною умовою ноосферного управління ним, адже 

будь-яка людська діяльність потребує аргументованого маркетингового 

обґрунтування. Особливо це критично в умовах глобальних викликів, таких як 

світова централізація влади, безмежна інтеграція і революційний науково-

технічний розвиток та ін. Глобальні виклики зумовлюють не тільки внутрішній 

демократично-корпоративний формат соціального партнерства, а й 

урівноваження глобальних та національних векторів культурного розвитку 

суспільства, які можуть бути забезпечені соціокультурним потенціалом 

публічного менеджменту, що у сукупності сприяє національній безпеці і 

незалежності не тільки на даному етапі розвитку людства, а й на подальших 

етапах. «В цих умовах організаційна культура перестає бути тільки додатковим 

важелем управління і стає стратегічним фактором формування та розвитку 
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масового соціокультурного простору. <…> Цілком природно, що в сучасних 

умовах визначальними виступають глобальні цінності та норми, які суттєво 

модифікують соціокультурні функції організаційної культури різних інститутів 

та масової культури суспільства. Наприклад, організаційна (корпоративна) 

культура фірми, завдяки наявності спільних цінностей, норм та порядку, 

об’єднує людей на різних рівнях виробничих та соціальних відносин, у тому 

числі і на міжнародному рівні, перетворюючись, таким чином, у цінну для 

суспільства субкультуру. У той же час, керовані лідерами організаційні культури 

окремих фірм, холдингів, учбових та медичних закладів, політичних та 

суспільних об’єднань стають основою організаційної культури галузей, які, в 

свою чергу, виступають суб’єктами масової культури. <…> З іншого боку, 

базуючись на концепції менеджменту, організаційна культура і її цінності, на 

часі, впроваджуються не тільки у виробничій та бізнесовій сфері, а й у мистецтві, 

освіті, науці, збагачуючи їх специфічною системою цінностей, стандартів та 

регламентів. Усе це відчутно модифікує місію, функції, філософію та ідеологію 

даних соціокультурних інституцій» [11, с. 123 – 124]. 

Глобальні цінності та норми стають усе більше вагомими з появою у 

науковому світі теорії стосовноЗаконів Природи [12], Теорії творіння [8] 

«та генетичної єдності Світу, періодичні системи Загальних Законів Світу, 

Загальних законів людського суспільства, Загальних законів пізнання і 

осягнення, законів освіти, які не можуть бути використані проти людини і 

людства, а несуть біосфері Землі, людству життя, творчість на благо природи і 

майбутніх поколінь» [2, с. 4].  

У цьому зв’язку окремої уваги науковців (зокрема, освітян, маркетологів, 

менеджерів) за безлімітної підтримки держави потребують проблеми ноосферної 

освіти суспільства. Йдеться не тільки про ноосферні аспекти традиційної 

системи освіти, а й про масштабнішу за усі часи існування людства 

просвітницьку систему, які спираються на прогресивні досягнення у різних 

наукових галузях, а не тільки в педагогіці. Такий комплексний підхід до 
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освітньої і просвітницької систем сприятиме укріпленню і розвитку людського 

єства в сучасних умовах урбанізації населення та стрімкого віддалення людини 

від природи. Альтернативою традиційній освіті, всупереч опору необхідним 

інноваціям, який притаманний суспільству, має стати ноосферна освіта і 

просвіта, що використовують усі вище розглянуті механізми управління 

суспільством. Як вважають провідні дослідники Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна, «ноосферна освіта – це визначальне досягнення 

педагогічної науки, яке акумулювало в собі кращі підходи вітчизняної і 

зарубіжної педагогіки (Песталоцці, А. Дістервег, К. Д. Ушинський та ін.), 

збагаченої Законами Світу і похідними від них законами людського суспільства, 

законами пізнання і осягнення, законами освіти» [2, с. 4]. Разом із зарубіжними 

дослідниками вони визначили фізичні і психологічні особливості людського 

організму, які сприяють поверненню людини до природи через навчання на 

природних образах, а також більш глибокому розумінню системного потенціалу 

Людини, Світу, Природи, що в сукупності зумовлює їх збереження і гармонійний 

розвиток. Науковці впевнені, що такий ноосферний підхід до навчання і 

просвітньої діяльності забезпечує розвиток цілісного мислення, яке 

«розглядається у якості першого кроку на шляху до розвитку високої 

моральності, самосвідомості і саморозкриттю потенціалу особистості для 

виконання свого призначення на Землі» [2, с. 4]. Іншими словами, такий підхід 

сприяє формуванню у людей філософських та ідеологічних навиків 

життєдіяльності та об’єктивного сприйняття будь-якої інформації і знання. До 

цього ж, Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні 

передбачає ще й «забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності 

громадян насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на 

використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні 

всебічно розвиненої особистості, та забезпечення неперервності навчання» [6]. 

А просвітницька діяльність у означеному напряму ноосферного розвитку 

суспільства покладається на маркетинг і менеджмент.  
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У такому контексті не може не змінюватися теорія ієрархії потреб та 

поведінки людей і підтверджується думка А. Маслоу, що «ієрархія потреб зовсім 

не так стабільна, як це може видаватися на перший погляд. <…> потреби і 

бажання людини – не єдині детермінанти її поведінки» [13]. Як вважає відомий 

антрополог-культуролог Леслі Уайт, «поведінка народу є функцією його 

культури. <…> Потік культури тече, змінюється, наростає, розвивається 

відповідно до притаманним йому законам. Поведінка людини – це тільки реакція 

людського організму на цей потік культури» [14]. Час змушує нас доповнити 

думку обох дослідників характерними для нього чинниками впливу на потреби і 

поведінку людей – це технології знання та інформація як ключові чинники  теорії 

інформаціоналізму та інформаційного суспільства, »орієнтованого на інтереси 

людей, відкритого для всіх, в якому кожна людина може створювати і 

накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися 

і обмінюватися ними, мати можливість повною мірою реалізувати свій 

потенціал, сприяти суспільному і особистісному розвиткові та підвищувати 

якість життя» [5].  

Саме у такому контексті роль соціокультурного потенціалу маркетингу і 

менеджменту є неоціненною. Відповідно до цього теорія та практика маркетингу 

і менеджменту потребують нових концептуальних підходів до формування 

пріоритетів споживача як основу його подальшого вибору. 

Взагалі, «історія людського суспільства і культури має нелінійний 

характер в силу свободи вибору, що притаманний людині. Свобода вибору, по 

суті, виконує ту ж роль, що і природжені інстинкти, які притаманні усім живим 

організмам, з тією лише різницею, що свобода вибору є не детерміністичною, 

тобто, не визначеною наперед категорією, відсутня причина обумовленості 

явищ, а вступ у дію інстинкту завжди наперед визначено зовнішнім або 

внутрішнім подразником. Індивід, володіючи свободою, здійснює поміркований, 

не інстинктивний вибір вчинку, переконань, ціннісних орієнтацій тощо» [11, с. 

136]. Такий же нелінійний характер має бути притаманний системам маркетингу 
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і менеджменту із тим, щоб не тільки «діагностувати» масову культуру, а й при 

необхідності, «лікувати її» за допомогою впровадження піднесених ідей 

ноосферного змісту. При цьому, соціальна відповідальність маркетингу і 

менеджменту стає необхідним компонентом ділового успіху і агентом 

розповсюдження суспільно значущих цінностей і регіональних пріоритетів. В 

силу їх цільової і соціокультурної спрямованості, тандем «маркетинг 

– менеджмент» відіграватиме провідну роль у ноосферному розвитку регіону. 

Визнані світові авторитети в галузі реформування державного управління 

Д. Осборн і П. Пластрик проводять аналогію між поняттям наукової парадигми 

як сукупності чітко сформульованих раціоналістичних уявлень про природу 

реальності і поняттям культурної парадигми. На їх думку, від парадигм науки 

культурні парадигми відрізняються тим, що вони є «неписаними, несказаними, 

неусвідомленими» [11, с. 22]. А місія науки та наукових досліджень якраз і 

полягає у тому, щоб виявити і осмислити складові елементи масової культури, 

дати їм теоретичну інтерпретацію і зробити їх фактами суспільної свідомості та 

інструментами управління. «В умовах поширення інформатизації виробничого 

та державного управління, підвищення загальноосвітнього і культурного рівня 

людських ресурсів культура особистості поступово виходить на передній план» 

[11, с. 21], адже, людські ресурси стають самим цінним капіталом, від розвитку 

та творчості якого залежить ефективність використання інших ресурсів регіону. 

Таким чином, є цілком очевидною актуальність ноосферної ідеї розвитку 

маркетингу і менеджменту в сучасних умовах модернізації державного 

управління у бік публічного управління і розвитку інформаційного суспільства в 

Україні. Також на часі важливим є вирішення проблем консолідації суспільства 

та держави навколо визначених прогресивними країнами світу Цілей Сталого 

Розвитку ХХІ тисячоліття на національному рівні України. Подальші наукові 

розвідки з означеної проблематики потребують глибокого міждисциплінарного 

дослідження конкретних практичних кроків у бік революційного культурного 

розвитку людської особистості як системоутворюючого чинника ноосфери. Не 
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буде перебільшенням визначення ролі «першої скрипки» у цьому процесі 

ноосферної освіти та просвіти. 

 

 

1.2 Організаційні основи впровадження регіонального маркетингу 

 

У сучасних умовах регіони починають перетворюватись на реальні 

суб’єкти економічних відносин і відіграють все більш помітну роль у 

соціально-економічному розвитку суспільства. Саме на рівні регіонів 

виникають і накопичуються проблеми, які в межах кожного з них мають свій 

специфічний характер. Тому ігнорування особливостей територій і недооцінка 

їх значення в економічному просторі, на думку багатьох фахівців, відносяться 

до числа найбільш істотних причин низьких темпів ринкової трансформації в 

Україні. 

Рeзультaти кoмплeксних дoсліджeнь пoкaзують, щo нa рeгіoнaльнoму 

рівні (нa відміну від мікрoeкoнoмічнoгo) інструмeнти oцінки тeндeнцій і 

динaміки сoціaльнo-eкoнoмічних змін у містах, a тaкoж стрaтeгій йoгo рoзвитку 

oпрaцьoвaні нeдoстaтньo, брaкує мeтoдичнoгo інструмeнтaрію для нaукoвo 

oбґрунтoвaнoгo прийняття стрaтeгічних упрaвлінських рішeнь тa вибoру 

пріoритeтних нaпрямів рoзвитку, щo бaзуються нa пoвнoцінній інфoрмaції 

щoдo тeндeнцій тa динaміки змін в рeгіoнaльній сoціaльнo-eкoнoмічній систeмі. 

Саме цілісне уявлення про маркетингове управління, поєднавши в собі 

переваги різних сучасних, наукових концепцій і відповідної практики, виходить 

з того, що управління діяльністю суб’єкта на ринку будується на принципах: 

– стратегічного планування; 

– управління інвестиційним портфелем, в якому кожен напрямок 

діяльності суб’єкта володіє своїм потенціалом отримання прибутку; 

– власне маркетингу, що дозволяє оцінити перспективи реалізації рішень, 

прийнятих на основі перших двох принципів, і безпосередньо планувати, 
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організовувати і контролювати їх виконання, використовуючи системний 

маркетинговий інструментарій. 

Тому в концепціях маркетингового управління власне маркетинговий 

процес, що включає аналіз маркетингових можливостей, розробку 

маркетингових стратегій, планування маркетингових програм, організацію 

виконання і контроль маркетингової роботи – найтіснішим чином пов’язаний зі 

стратегічним плануванням (ухвалою місії, аналізом сильних і слабких сторін 

суб’єкта, розробкою стратегії, впровадженням та контролем за виконанням). 

Теоретичні основи та інструменти територіального маркетингу, 

маркетингове управління територіями та особливості застосування 

територіального маркетингу в регіональному розвитку регіонів України 

досліджують у своїх працях такі вчені, як І. Арженовського, І. Балдерьян, Т. 

Гончаренко, П. Гудзь, І. Дробязко, В. Євдокименко, С. Комаров, М. Окландер, 

О. Пастернак, О. Шевчук, А. Шромнік, Т. Марковський та інших вітчизняних та 

закордонних фахівців. 

Питання та особливості регіонального маркетингу розкриваються у 

наукових доробках, А. Блінова, В. Божкової, Е. Вахронова, Т. Воронько, О. 

Гладунова, О. Дейнеки, О. Дудкіної, С. Жукова, А. Іщенко, О. Коломицева, 

Є. Крикавського, С. Лискової, О. Любченко, С. Мартова, А. Старостіної, В. 

Урбан, О. Фінагиної, О. Щелкунової та інших науковців. 

З метою оптимізації регіонального управління і пошуку нових механізмів 

реалізації соціально-економічного розвитку регіонів за сучасних умов 

особливої актуальності набуває розробка нового стратегічного курсу розбудови 

регіону на основі залучення інструментів територіального маркетингу. 

Насамперед необхідно з’ясувати саме поняття «територіальний маркетинг», 

розкрити суть цього поняття та визначити, які його концепції можна 

використовувати для підвищення рівня привабливості регіону. 

А. Старостіна пропонує визначати регіональний маркетинг як інтегральну 

діяльність у регіоні та за його межами щодо зосереджених у його межах ресурсів 
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і можливостей їх реалізації та відтворення [15, с. 57]. 

І. Арженовський у своїй праці [16] наводить таке визначення: 

«...регіональний маркетинг – це передова ідея, філософія, що вимагає орієнтації 

на потреби цільових груп споживачів послуг території, а також на створення 

кращих, порівняно з іншими територіями конкурентних переваг на користь 

клієнтів». Регіональний маркетинг є одним із напрямків територіального 

маркетингу. І. Арженовський здійснив класифікацію підходів до визначення 

сутності маркетингу регіонів, зміст якої відображено на рисунку 1.1.  

За визначенням А. Лаврова і В. Сурніна «регіональний маркетинг – це 

система економічних відносин узгодження економічних інтересів та цілей 

мезорівня з макро- і мікрорівнями, адаптація регіональної структури відтворення 

до зовнішнього та внутрішнього ринків на основі постійного моніторингу 

процесів, що відбуваються на них» [17]. 

 

 

Рисунок 1.1 –  Класифікація підходів до визначення сутності маркетингу 

регіонів за І. Арженовським [16] 

 

А. Панкрухін у своїх наукових працях [18] розглядає маркетинг території 

як «діяльність, що здійснюється з метою створення, підтримки чи зміни відносин 
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і/або поведінки суб’єктів ринку, соціальних спільнот щодо конкретних 

зосереджених там природних, матеріально-технічних, фінансових, трудових і 

соціальних ресурсів, а також можливостей їхньої реалізації та відтворення». 

Територіальний маркетинг – це маркетинг в інтересах території, її 

внутрішніх суб’єктів, а також тих зовнішніх суб’єктів, в увазі яких зацікавлена 

територія. У зв’язку з цим можна виділити: маркетинг території, об’єктом уваги 

якого виступає територія в цілому, – здійснюється як всередині, так і за її 

межами; маркетинг на (всередині) території, об’єктом уваги якого є відносини з 

приводу конкретних товарів, послуг тощо, – здійснюється в межах території 

(рисунок 1.2). 

Існують різні погляди щодо інституційного оформлення маркетингової 

діяльності на рівні муніципального утворення, повноти виконання 

маркетингових функцій, контролю й реалізації маркетингових заходів тощо. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 –  Складові територіального маркетингу. 

 

У своїх працях М. Окландер розглядає організаційний механізм створення 

маркетингу на макро- (на рівні держави) і мезо- (на рівні місцевого 

самоврядування) рівнях. 
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На думку М. Окландера [19; 20], єдиною можливою формою існування 

територіального маркетингу є територіальна маркетингова система, яка є 

підсистемою економічної системи управління територією. При цьому під 

територіальною маркетинговою системою розуміють організаційно-

управлінський механізм, тобто взяті в сукупності підрозділ маркетингу органу 

державного управління і місцевого самоврядування та план маркетингу - розділ 

програми соціально-економічного та культурного розвитку, що розробляється і 

реалізується службою маркетингу. 

Організаційний механізм у формі служби маркетингу органу виконавчої 

влади повинен безперервно і систематично виявляти, які специфічні 

маркетингові рішення та дії необхідні для розвитку ділової активності 

інституційних одиниць і підвищення якості життя населення території. Ці органи 

пропонують на територіальному ринку владні послуги, і тому мають виконувати 

маркетингові функції. Особливість маркетингової діяльності органів місцевого 

самоврядування полягає у тому, що потрібно врахувати солідарні інтереси 

органів влади, суб’єктів господарювання та населення території. 

М. Окландер також вважає, що було б доцільно створити в структурі 

органів виконавчої влади організаційний механізм здійснення 

макромаркетингу – підрозділ маркетингу. Він органічно вписується у склад 

Міністерства економічного розвитку та торговлі України, головних управлінь 

економіки місцевих державних адміністрацій, управлінь економіки виконавчих 

комітетів міських рад. Автор пропонує схему типової організаційної структури 

підрозділу маркетингу, виділяючи в ній сектор моніторингу, сектор структурної 

й податкової політики, сектор оптимізації господарських зв’язків та сектор 

просування. 

Дещо іншу думку щодо організації маркетингової діяльності ми 

спостерігаємо в працях таких авторів, як Є. Вахромов, Г. Астратова, Т. Карпова, 

В. Контеєв. 

Так, на думку Є. Вахромова [21], організаційною основою маркетингової 
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діяльності повинен стати регіональний маркетинговий центр, який на основі 

обробки і аналізу інформації всіх рівнів має пропонувати (готувати) певні 

управлінські рішення адміністрації регіону. Автор припускає, що даний 

маркетинговий центр не може виконувати свої функції без відповідних 

управлінських структур, він має бути «вбудований» в регіональну систему 

управління, можливо, в перспективі стати її стрижнем. 

Регіональний центр маркетингу та стійкого розвитку, який пропонує 

Є. Вахромов, має виконувати наступні функції: створення банку інформації; 

моніторинг ресурсів регіону; участь у розробці стратегічних та оперативних 

планів розвитку; маркетингова підтримка місцевих товаровиробників; залучення 

наукового потенціалу та інноваційної діяльності; розвиток маркетингової освіти; 

випуск інформаційно-рекламних матеріалів тощо. 

Колектив авторів (Г. Астратова, Т. Карпова, В. Контеєв) [22] розглядають 

як базовий спосіб реалізації муніципального маркетингу створення єдиного 

міського маркетингового центру для консолідації інформаційних та 

маркетингових потоків та консультаційної підтримки підприємств і адміністрації 

міста. Серед функцій, які виконуватиме даний центр, автори пропонують: 

проведення маркетингових досліджень і моніторинг окремих сфер споживчого 

ринку товарів та послуг; проведення семінарів, круглих столів тощо. 

Таким чином, завданням територіального маркетингу є вплив за 

допомогою визначеного набору засобів та інструментів на думку, позицію і 

поведінку внутрішніх і зовнішніх споживачів, а також стимулювання контактів 

між ними. Особливу увагу слід приділити територіям, що існують в стані 

постійної кризи.  

Можна визначити два основні параметри, які призводять до занепаду 

регіонів. По-перше, будь-яка територія підвладна внутрішній циклічності росту і 

занепаду. По-друге, на будь-яке місце можуть впливати зовнішні чинники, які не 

піддаються контролю [23, с.33-36]. До внутрішніх чинників, на думку Ф. Котлера, 

належать процеси, які сприяють росту та занепаду розвитку територій. 
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Використання теорії маркетингу в сучасному регіональному управлінні 

визначає ключовим показником успіху максимальне задоволення потреб 

мешканців території щодо громадських послуг, створення більш привабливих, 

ніж на інших територіях, умов проживання і розвитку комерційної та 

некомерційної галузей виробництва. 

Маркетинг територій складається з таких компонентів [15, с.44]: 

1) розробки для території привабливого позиціонування та іміджу; 

2) постачання продуктів та послуг в ефективній та доступній формі; 

3) пропаганди привабливих та корисних якостей території з метою 

повноцінного інформування користувачів про її переваги. 

Передумовою успішного маркетингу територій є діагностика і планування, 

яка повинна проводитись у співпраці місцевих органів влади з діловими колами. 

Важливим аспектом маркетингу місць є люди. Їх гостинність може вплинути на 

привабливість території. Слід також приділяти увагу вихованню жителів, 

підприємців та державних діячів. 

Використовуючи концепції регіонального маркетингу, слід залучати 

місцеве населення до промоції культурних, історичних та інших цінностей свого 

регіону [24, с.103]. 

Одним з інструментів маркетингу території, метою якого є покращення її 

іміджу, підвищення інформованості населення, збільшення кількості залучених 

інвестицій, активізації участі в регіональних та державних програмах, є 

територіальний брендінг.  

Найпершими проектами маркетингового просування територій у світі 

з’явилися задовго до того, як вперше було вжито поняття «бренд території». 

Ними  були європейські курортні туристичні центри, які вже з середини 

XVIII століття використовували брендингові технології з метою приваблення 

туристів та зміцнення становища на конкурентному ринку. Наприкінці того ж 

століття в США набули популярності місцеві кампанії з реклами міст, які 

проводились міськими активістами за підтримки місцевих товаровиробників та 
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землевласників з метою активізації імміграційних та інвестиційних процесів. В 

середині XX століття міста інших континентів також вступили в активну фазу 

конкурентної боротьби між собою  і просування територій почало набувати 

наукові та управлінські риси. І лише до середини 1990-х років ідея усвідомленого 

і системного просування територій була оформлена у вигляді гіпотетичної 

концепції Ф. Котлером, в якій обґрунтована доцільність застосування 

маркетингових заходів з метою багатостороннього просування територій. А 

перші об’єкти комплексного регіонального та країнової брендингу масово 

почали з’являтися в другій половині XX століття. [25, c. 9-10]. 

Досвід США щодо залучення передових управлінських технологій до 

управління громадським сектором виявився настільки вдалим та ефективним, що 

отримав розповсюдження у багатьох розвинених країнах – Канаді, Німеччині, 

Франції, Великобританії. Зараз подібні методи державного управління успішно 

впроваджуються в країнах з перехідною економікою – Польщі, Чехії, країнах 

Балтії [26, с. 64 – 65]. В індустріально розвинутих країнах уряди, адміністрації 

земель, штатів, кантонів, департаментів, міст використовують маркетинг для 

активізації соціально-економічного розвитку. 

У Франції за допомогою маркетингу була вирішена проблема 

нерівномірного розташування виробничих сил. У Швейцарії, Іспанії, Німеччині 

координаційним механізмом регулювання індустрії туризму є маркетингові 

системи цих країн, їх структурними елементами, носіями маркетингових 

функцій, є центральні й регіональні органи державної влади, національні та 

регіональні туристичні асоціації, туристичні підприємства. У США 

адміністрація штату Пенсільванія використала регіональний маркетинг для 

трансформації економічної структури Пітсбургської агломерації – одного із 

центрів світового сталеливарного виробництва. Після аналізу маркетингового 

середовища з використанням класичного маркетингового інструментарію була 

розроблена стратегія розвитку Пітсбургського регіону. Наведений приклад був 

використаний у багатьох країнах світу (Норвегія, Ірландія, Греція, Туреччина та 
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ін.). Зокрема, у Росії в Кузбасі під час пошуку оптимальних механізмів 

вирішення кризової ситуації (регіон мав вугільно- металургійну спеціалізацію і 

нерозвинуту соціальну сферу) була розроблена специфічна модель 

регіонального маркетингу. Пошуком адекватних моделей маркетингової 

діяльності займаються в інших суб’єктах Російської Федерації [20, с. 57 – 58]. Чи 

не найбільш поширеними маркетинговими технологіями в діяльності органів 

державної влади розвинених держав є так звані PR-технології, пов’язані із 

забезпеченням громадської підтримки державних економічних та соціальних 

програм, позитивного іміджу державних органів влади та їх представників, 

рекламуванням переваг країни та її виробників на міжнародній арені (тобто з 

тими діями, які стосуються позиціонування уряду та його політики в 

суспільстві). Адміністрація Президента США займає двадцять четверте місце 

серед найбільших рекламодавців світу. Уряди всіх європейських країн 

використовують технології маркетингу під час проведення програм з боротьби 

із алкоголізмом, курінням і наркоманією, збереження електроенергії, 

дотримання правил дорожнього руху тощо. До маркетингових методів 

просування власних програм вдаються й інтеграційні управлінські структури 

Європи. Наприклад, на замовлення Європейської Комісії експертами-

маркетологами була розроблена стратегія формування позитивної суспільної 

думки з питання заміни національних валют країн ЄС на євро. Ця програма була 

успішно втілена в життя і відіграла вирішальну роль у забезпеченні 

безпроблемного процесу фінансового реформування Євросоюзу. 

Світова практика (зокрема й досвід посткомуністичних країн, які сьогодні 

приєдналися до Європейського Союзу) показує, що в основі інституційного 

підходу територіального маркетингу лежить інститут агентств місцевого 

розвитку, які виконують окремі функції з територіального маркетингу. 

На думку В. Рубцова [27, с. 48], агенція розвитку – інституція, завданням 

якої є сприяння і допомога розвитку, тобто зростання господарського потенціалу 

та конкурентоспроможності певної території, а також рівня та якості життя її 
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жителів. Якщо агентство діє в межах регіону, то йдеться про агентство 

регіонального розвитку. 

Коли дія агентства обмежена частиною території регіону чи території 

якогось поселення (місто або селище), то йдеться про агентства місцевого або 

міського розвитку. Ефективність агенції розвитку базується на поєднанні кращих 

рис адміністративних методів органів влади з ініціативністю й енергійністю 

неурядового сектору. 

Очевидно, що агенції розвитку, крім маркетингу території, (а саме 

формування іміджу міста, залучення зовнішніх інвестицій тощо) виконують різні 

функції від координації та управління конкретними проектами до 

консультування. 

У Західній Європі та США філософія і практика економічного розвитку 

теж находить своє інституційне відображення в департаментах економічного 

розвитку. Наприклад, штат Огайо створив сім агенцій регіонального 

економічного розвитку, кожна з яких охоплює групу округів. Ці агенції 

працюють з округами та органами місцевого самоврядування з метою 

поліпшення місцевого бізнесового клімату і задоволення конкретних потреб 

підприємств, що працюють на їх території. Вони підтримують зусилля з 

муніципального економічного розвитку у своїх субрегіонах. 

Департамент торгівлі штату Північна Кароліна має відділ економічного 

розвитку у кожному окрузі і підтримує сім регіональних відділень на території 

штату. Більшість міст, навіть малих і середніх, мають свої власні департаменти 

або агенції економічного розвитку. Таку схему можна спостерігати у таких 

різних країнах, як Ірландія, Болгарія, Нова Зеландія та багато інших [28]. 

Отже, як показує зарубіжний досвід, більшість функцій територіального 

маркетингу виконуються неурядовими організаціями при пильному контролі та 

координації з боку місцевих органів влади та громадськості. 

Сьогодні у розвитку регіонів в Україні спостерігаються дві 

різноспрямовані тенденції: 
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1. Глобалізація економіки, яка виражається в концентрації й підвищенні 

ступеня рухливості капіталу, інтернаціоналізації виробництв та уніфікації 

економічних відносин, лібералізації та дерегулюванні ринків товарів і капіталу. 

2. Регіоналізація економіки, що виявляється в прагненні територій до 

раціонального поділу і кооперації праці в глобальних і національних 

економічних системах, а також до встановлення регіонального самозабезпечення 

і самодостатності. 

Глобалізація економіки висуває незрівнянно більш жорсткі, ніж раніше, 

вимоги до регіонів. Успішна інтеграція того чи іншого регіону в світову 

економіку більше не може виходити з історично сформованої чи сформованої в 

умовах попередніх етапів економічного розвитку системи факторів виробництва. 

Регіональні траєкторії входження у глобальну економіку сьогодні повинні 

базуватися на пропозиції потенційному інвесторові не стільки наявних об’єктів 

господарювання, скільки окремих факторів виробництва, ефективне 

використання яких саме в даному регіоні може забезпечити вагомі переваги у 

глобальній економіці. 

Необхідність використання концепції маркетингу в регіональному 

управлінні на сучасному етапі обумовлюється такими чинниками: 

– посилення конкуренції між регіонами, а також їх диференціація і поділ 

на перспективні та депресивні; 

– зростаюча нездатність виконавчих органів влади на регіональному рівні 

приймати адекватні управлінські рішення, що вимагають обґрунтованого 

ринкового аналізу та маркетингового мислення; 

– використання застарілих організаційних механізмів, управлінських 

процедур і директивних методів в управлінні регіоном, що не дозволяє органам 

виконавчої влади проводити політику саморозвитку регіону; 

– зниження інвестиційної активності у багатьох регіонах в останні роки; 

– зниження рівня життя населення у більшості регіонів; 

– переважання в управлінні регіоном виробничої концепції, яка, в основному, 
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пов’язана з використанням традиційних факторів виробництва. 

В умовах нової регіоналізації регіони, з одного боку, є складовими 

частинами єдиної держави, тобто здійснюють свою господарську діяльність в 

єдиному економічному просторі, а з іншого – це відносно самостійні державні 

утворення, які повинні забезпечувати свій розвиток на основі самоврядності та 

самофінансування. У свою чергу, це вимагає підвищення ефективності 

управління всередині регіональних утворень і поширення конкуренції з 

внутрішньо-регіонального середовища у зовнішнє. Тобто в умовах нової 

регіоналізації об’єктивно виникають і утверджуються особливі аспекти 

конкуренції, де головними рушійними силами виступають регіони. 

На сьогоднішній день у багатьох регіонах спостерігається незадоволення 

громадян якістю роботи регіональної влади, яка не здатна виконувати свої 

обов’язки щодо задоволення потреб населення. Однією з причин цього можна 

вважати протиріччя між зовнішнім середовищем регіону, яке за останні роки 

зазнало величезних змін, і рівнем управління територією, який практично не 

змінився з часів командно-адміністративної системи. 

Організаційна структура управління маркетингом і рівень її 

функціонування поряд з розробленою стратегією розвитку має першочергове 

значення для досягнення поставленої мети розвитку місцевої громади. 

Організаційну структуру маркетингової діяльності органів 

муніципального управління можна визначити як сукупність внутрішніх 

структурних служб, відділів, секторів, до складу яких входять фахівці, котрі 

займаються розробкою і реалізацією управлінських рішень щодо окремих 

напрямів маркетингової діяльності на даній території. 

Відділ (сектор) маркетингу – це та ланка в управлінні розвитком території, 

яка спільно з виробничою, фінансовою, соціальною та іншими видами діяльності 

утворює єдиний інтегрований процес, спрямований на задоволення запитів 

споживачів й отримання на цій основі максимальних вигід для громади. 

Припускаючи можливість участі у процесі територіального маркетингу 
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неурядових організацій та органів державного управління, акцентувати увагу 

необхідно на впровадженні в структуру органів місцевого самоврядування такої 

управлінської структурної одиниці, як сектору маркетингу. Його діяльність має 

базуватись на таких принципах: 

1) цілеспрямованість – відповідність місії цілям, стратегії розвитку 

територіальної громади, спрямованість на розв’язання суто маркетингових 

проблем, пошук і задоволення потреб споживачів; 

2) оптимальність – розумна спеціалізація, брак дублювання повноважень, 

чітке закріплення функцій, забезпечення єдності керівництва маркетинговою 

діяльністю, підконтрольність виконавців; 

3) гнучкість – своєчасне реагування на зміни як всередині територіальної 

громади, так і в навколишньому бізнес-середовищі; 

4) скоординованість – комплексність маркетингових заходів для 

досягнення ефекту синергії; 

5) економічність – цільове фінансування маркетингових програм, 

виділення окремих статей місцевого бюджету, достатня фінансова 

забезпеченість як з погляду виконання маркетингових дій, так і мотивації праці 

працівників маркетингових служб; 

6) професіоналізм – висока кваліфікація кадрів та їх постійна спеціальна 

перепідготовка, залучення експертів та науковців. 

Для організації маркетингового сектору немає універсальної схеми. В 

практиці класичного (фірмового) маркетингу існує багато видів організаційних 

структур. Так, Л. В. Балабанова [29, с. 505] виділяє п’ять видів організаційної 

структури відділу маркетингу на підприємстві, серед яких: функціональна, 

географічна або регіональна, товарна, ринкова, матрична і види комбінацій 

перелічених ознак, які пояснює наступним чином. 

Функціональна організація служби маркетингу основана на розподілі 

елементів маркетингової діяльності між службами за функціями (наприклад 

реклама, маркетингові дослідження тощо) [29, с. 505]. 
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Географічна (регіональна) – це об’єднання маркетингових дій у службах, 

утворених відповідно до території, яку вони обслуговують, тобто організаційна 

структура управління маркетингом, в якій фахівці з маркетингу згруповані за 

окремими географічними районами [29, с. 506]. 

Географічну побудову організаційної структури можливо адаптувати в 

частині взаємодії територіальної громади із зовнішнім середовищем, проте цю 

функцію може виконувати центр маркетингової відповідальності по роботі з 

цільовими групами споживачів (інвесторів, туристів, спонсорів, бізнесових 

структур тощо). 

Товарна організація служби маркетингу – організаційна структура 

управління маркетингом, в якій за розробку та реалізацію стратегічних і 

поточних планів маркетингу для груп продуктів або певного продукту відповідає 

керівник, якому підлягають працівники, котрі виконують усі необхідні для цієї 

групи (продукту) функції маркетингу [29, с. 507]. 

Диверсифікованість товарних позицій, що виробляються на території 

територіальної громади, унеможливлює адаптацію даної організаційної 

структури до потреб місцевої влади, за винятком монофункціональних міст, в 

яких значна частина виробленої продукції певного виду. 

Ринкова організація служб маркетингу – організаційна структура 

управління маркетингом, в якій керівники окремих ринків відповідальні за 

розробку та реалізацію стратегій і планів маркетингової діяльності на певних 

ринках [29, с. 508]. 

Ринкова структура важко адаптується до потреб місцевого 

самоврядування, у зв’язку з багатоспрямованістю ринкової діяльності. 

Організаційна структура даного типу мала б громіздкий вигляд, що заважало її 

ефективності. 

Матрична організація служби маркетингу основана на системному підході, 

характеризується структурною гнучкістю для просування в нових умовах 

функціонування. Поряд із постійними функціональними відділами при 
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матричній організаційній структурі для розв’язання конкретних проблем 

створюють тимчасові проектні групи. Керівники проектних груп залучають для 

виконання робіт фахівців з інших відділів на різних рівнях ієрархії [29, с. 509]. 

Матричний тип організаційної структури є теж прийнятним для адаптації 

в діяльності органів місцевого самоврядування. В даній структурі поєднується 

функціональна структура у вигляді центрів маркетингової відповідальності з 

роботою неурядових організацій, таких як агентства розвитку або центр 

маркетингу. 

Зрозуміло, що універсальної схеми побудови організаційної структури не 

існує. В кожній територіальній громаді, на певній території існують свої 

особливості, які впливають на всі процеси життєдіяльності громади. Тому 

функціонально-матрична організаційна структура сектору маркетингу повинна 

доповнюватися з урахуванням усіх особливостей даної територіальної одиниці. 

Отже, в організаційну структуру органів місцевого самоврядування 

доцільно впровадити сектор маркетингу. Основним організаційним документом, 

який регламентує роботу сектору, є положення, в якому зазначається зміст 

роботи, функціональні обов’язки, права і відповідальність співробітників 

сектору маркетингу органу місцевого самоврядування. 

Запропонований сектор муніципального маркетингу є постійно діючим 

структурним підрозділом міської ради, утвореним для виконання маркетингових 

функцій, серед яких: проведення інформаційно-аналітичного дослідження 

потреб міста та його місця на зовнішніх ринках, підготовка та надання 

інформації для розробки стратегії розвитку, формування позитивного іміджу 

міста тощо. 

Метою створення даного сектору є: допомога у вирішенні соціально-

економічних проблем, покращення якості життя громади шляхом використання 

конкурентних переваг території міста та отримання від цього максимального 

соціально-економічного ефекту, за допомогою здійснення фінансової 

координації підсистем програмного забезпечення логістики  та наданню містам 
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та столицям фінансові ресурси, а також розподілу фінансових ресурсів для 

посилення економічної складової сталого розвитку регіону [30, c. 218]. 

Сектор маркетингу може забезпечувати вирішення питань, що виникають 

у діяльності міської ради, за такими основними напрямами: 

− інформаційно-аналітичне дослідження території міста та зовнішніх 

ринків; 

− робота з цільовими групами споживачів; 

− формування позитивного іміджу міста. 

У напрямі інформаційно-аналітичного дослідження території міста та 

зовнішніх ринків можна виділити наступні функціональні обов’язки: 

− проведення моніторингу території та виявлення існуючих 

конкурентних переваг; 

− проведення маркетингових досліджень як на замовлення органів влади, 

так і господарських суб’єктів; 

− аналіз і прогнозування основних кон’юнктуро-утворюючих чинників, 

існуючих та потенційних ринків території; 

− виявлення передових тенденцій у світовому виробництві товарів, робіт, 

послуг відповідно до профілю міста; 

− розробка на основі вивчення кон’юнктури та ємності ринку прогнозів 

показників надходжень до місцевого бюджету; 

− складання балансів забезпечення міста трудовими, сировинними, 

матеріально-технічними ресурсами; 

− формування та обслуговування банку маркетингової інформації; 

− інформаційно-консультативна підтримка органів влади та 

господарських структур. 

У напрямі роботи з цільовими групами споживачів сектор маркетингу буде 

виконувати наступні функції: 

− вивчення запитів цільових груп споживачів території, використовуючи 

інтерв’ю, опитування, розсилання анкет; аналіз і систематизація отриманих даних; 
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− організація зворотного зв’язку із споживачами території міста, 

вивчення запитів споживачів щодо створення відповідних умов діяльності; 

− координація і узгодження дій усіх суб’єктів ринку (влади, бізнесу і 

громадськості) у напрямі єдиної маркетингової політики; 

− розробка нормативної бази, методичних рекомендацій та 

інструктивних матеріалів, які регулюють питання маркетингової та інших сфер 

діяльності на території міста; 

− підготовка пропозицій та рекомендацій до стратегії розвитку міста 

виходячи з результатів вивчення кон’юнктури ринків та запитів цільових груп 

споживачів; 

− розробка рекомендацій за ставками місцевих податків і зборів, 

кредитної і бюджетної політики; 

− надання допомоги структурним підрозділам міської ради при 

вирішенні питань соціально-економічного розвитку, що належать до компетенції 

сектору; 

− формування корпоративної єдності територіальної громади; 

− прогнозування потреб мешканців міста. 

У напрямі формування позитивного іміджу міста функціональні обов’язки 

працівників сектору маркетингу полягають у наступному: 

− вивчення мотивів споживання, сформованого відношення споживачів 

до території міста; 

− розробка рекламної стратегії по кожному з обраних напрямів 

позиціювання міста; 

− організація участі міста у проведенні виставок, ярмарків та інших 

заходів щодо формування іміджу міста та з метою формування 

платоспроможного попиту на його послуги; 

− створення, обслуговування і оновлення Інтернет-сайту міста, 

формування міських інформаційних та рекламних програм; 
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− сприяння організації взаємодії між замовниками, виробниками, 

розповсюджувачами рекламної продукції та органами муніципальної влади; 

− розробка бюджету маркетингових заходів. 

Відповідно до виконуваних функцій до обов’язків працівників сектору 

муніципального маркетингу можна віднести: 

− участь у розробленні стратегії розвитку міста та моніторингу її 

виконання; 

− надання рекомендації щодо формування стратегічних маркетингових 

заходів і напрямів рекламної діяльності; 

− організацію конференції, симпозіуми, семінари та інші заходи, 

спрямовані на висвітлення маркетингової діяльності в місті, підтримку творчості 

у цій діяльності; 

− надання інформаційно-консультативної допомоги з маркетингових 

питань; 

− участь в організації підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери 

маркетингу; 

− висвітлення діяльності сектору маркетингу через місцеві засоби 

масової інформації. 

Таким чином, глобалізація суспільного життя створює передумови для 

більш широкого використання досвіду державного управління інших держав на 

національному рівні. Однак маркетингові технології, що мають міжнародне 

значення, мають бути вписані у соціокультурний контекст їх застосування 

національними органами державної влади. Доцільно створювати певні ідеальні 

моделі маркетингових механізмів державного управління на основі 

міжнародного досвіду, які є концептуальною моделлю для інноваційного 

розвитку вітчизняного державного управління.  
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1.3 Маркетингові інструменти в забезпеченні сталого розвитку малих та 

середніх підприємств 

 

З глобальної точки зору концепція сталого розвитку вважається панівною 

ідеологією XXI століття, що пояснюється усвідомленням світовою спільнотою 

необхідності забезпечити узгодження інтересів сучасності і майбутнього таким 

чином, щоб економічне зростання здійснювалось на раціональних засадах, з 

врахуванням принципової обмеженості наявних ресурсів і важливості 

гармонізації зв’язків між економічною, соціальною і екологічною системами 

31. У відповідності з цією точкою зору, підприємство є тим суб’єктом 

мікрорівня, ефективне функціонування якого повинно забезпечувати сталий 

розвиток систем макрорівня (регіону, країни, світової економіки). В той же час, 

актуальність дослідження питань сталого розвитку зумовлюється фактом 

функціонування підприємства як відкритої системи в незбалансованому 

зовнішньому середовищі, більшість параметрів якого є об’єктивно визначеними, 

що в свою чергу, задає необхідність пошуку механізмів, які б допомагали не 

лише адаптуватись до впливу негативних чинників, але й сприяли б стабільній 

діяльності в довгостроковій перспективі, поверненню на траєкторію зростання 

після отримання негативних зовнішніх впливів, якісному покращенню всіх 

показників і характеристик. 

Аналіз літератури з питань сталого розвитку [32, 35, 37] виявив наявність 

наступних проблем в сфері практичної реалізації концепції сталого розвитку на 

вітчизняних підприємствах: 

− на сьогоднішній день на підприємствах України реалізація концепції 

сталого розвитку за західноєвропейським та північноамериканським зразком не 

набула значного поширення, що пояснюється фінансовою неспроможністю 

вітчизняних суб’єктів господарювання забезпечити реалізацію стратегічних 

проектів в соціальній і екологічній сфері та відсутністю достатньої 
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інформаційної підтримки даного процесу з боку держави та вітчизняних 

неурядових організацій; 

− на відміну від закордонної практики, в Україні відсутні корпоративні 

стандарти, принципи, оціночні критерії реалізації концепції сталого розвитку, не 

розраховується фондовий індекс, який відображає триєдину концепцію сталого 

розвитку, не запроваджена відповідна нефінансова звітність; 

− в загальному обсязі наукових доробок з проблематики сталого розвитку 

практично відсутній досвід впровадження практик сталого розвитку на 

конкретних вітчизняних підприємствах. 

Актуальність забезпечення сталого розвитку малих і середніх підприємств 

об’єктивно обумовлено тим, що саме ці підприємства створюють більшу частку 

валового внутрішнього продукту (ВВП) в країнах із розвинутою ринковою 

економікою. Так, за даними ООН у малому бізнесі зайнято понад 50% 

працездатного населення світу 33. У таких країнах, як США, Японія, 

Німеччина, частка ВВП, яка припадає на долю малих та середніх підприємств, 

становить більше 60 % від загального його обсягу, а чисельність працівників, які 

задіяні на цих підприємствах, – близько 60 % від загальної кількості працюючих 

33.  

Наразі малий бізнес відіграє важливу роль і в економіці України. На 

початок 2016 р. в Україні налічувалось 1973 тис. суб’єктів малого і середнього 

підприємництва (проти 1932 тис. в 2015 р.), з яких 1,63 млн. фізичних осіб-

підприємців і 343 тис. юридичних осіб-підприємців [34]. 

Слід відмітити, що впродовж останніх трьох років спостерігається 

тенденція зменшення кількості середніх підприємств. Так, на початок 2016 року 

в Україні було зареєстровано 15,2 тис середніх підприємств, кількість яких 

зменшилась порівняно з попереднім роком на 703 одиниці (4,4%). А в порівнянні 

з 2010 роком кількість середніх підприємств зменшилась на 24% 34. 

 Кількість малих підприємств у 2015 році зросла у порівнянні з минулим 

роком на 3,2 тис. одиниць (близько 1%) і досягла майже 328 тис. підприємств 
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34. Проте, це лише спроба надолужити втрачене: у 2014 році кількість малих і 

середніх підприємств в порівнянні з попереднім роком скоротилась на 30 тис. 

одиниць, а нинішній показник кількості підприємств малого бізнесу на 4% 

менший за значення 2010 року 34. 

 Основний позитив динаміки розвитку в категорії малого підприємництва 

відбувся за рахунок мікробізнесу. Так, кількість мікропідприємств у 2015р. 

зросла на 5 тис. одиниць (2%) і досягла 284 тис. підприємств. Однак таке 

зростання кількості мікропідприємств частково можна пояснити певним 

«подрібненням» впродовж останніх років як середніх, так і малих підприємств. 

Найбільша кількість малих і середніх підприємств традиційно зосереджена 

в м.Києві – 25%, Дніпропетровській – 11,2%, Донецькі – 6,8%, Харківській – 

6,7%, Львівській – 5,5%, Київській – 5,5%, Одеській – 5,2% областях 34. 

Узагальнення досліджень дає змогу зробити висновок про те, що 

складність переходу вітчизняних малих підприємств до функціонування на 

засадах сталого розвитку наразі визначається двома основними факторами, а 

саме посиленням конкурентної боротьби та недостатністю фінансових ресурсів 

для утримання і зміцнення позицій. Ці фактори, а також інші провокують низку 

проблем, з якими стикаються вітчизняні малі підприємства в сучасних умовах 

36:  

− порівняно невисока якість продукції; 

− нерозвинений рівень маркетингової діяльності; 

− відсутній або недостатній досвід управління на засадах маркетингу в 

сучасних умовах глобалізації; 

− проблеми з реалізацією наявного інноваційного потенціалу. 

Водночас саме глобалізація створює нові сприятливі умови для розвитку, 

які зумовлені, з одного боку, полегшенням виходу на закордонні ринки за 

належного рівня конкурентоспроможності, а з іншого, - розширенням 

можливостей пошуку ймовірних інвесторів. В цих умовах саме використання 

маркетингу стає однією з ключових умов виживання і, в подальшому, 
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забезпечення сталого розвитку малих підприємств. При цьому маркетинг 

виступає не тільки засобом підтримки і стимулювання продажу, а й засобом 

пошуку нових ринкових сегментів, на яких підприємство може мати конкурентні 

переваги, підвищення інвестиційної привабливості підприємства та залучення 

фінансових інвестицій, встановлення партнерських стосунків тощо. 

Залежно від виду і призначення продукції малі підприємства можна 

поділити на такі групи [35]: 

− підприємства, що працюють у сферах, які традиційно обслуговуються 

малим бізнесом і виробляють продукцію (товари та/або послуги) для кінцевих 

споживачів; 

− підприємства, що випускають продукцію (товари та/або послуги) для 

забезпечення виробничої діяльності великих компаній; 

− підприємства, що ведуть наукові дослідження, розробляють нові 

технології та «ноу-хау», працюючи у сфері винахідництва і раціоналізаторства. 

В Україні малий бізнес зорієнтований переважно на діяльність у сфері 

гуртової та роздрібної торгівлі (близько 50 % малих і середніх підприємств), у 

виробничій сфері зосереджена лише третина малих підприємств, і ця частка має 

тенденцію до зниження. У високотехнологічних галузях, які є рушійною силою 

економіки, працює лише незначна частка малих підприємств: у сфері 

інформатизації та у сфері досліджень і розробок — відповідно 1,6 % та 1,7 % 

малих підприємств, частка малих підприємств, що здійснюють технологічні 

інновації, складає лише – 0,1 % [34]. 

Специфіка зовнішніх умов функціонування малих підприємств різних 

сфер діяльності зумовлює вибір інструментів маркетингу для кожної 

вищевизначеної групи підприємств. 

Класичними вважаються маркетингові інструменти, які запропонував 

американський професор Дж. МакКарті в 1960 році: Product – продукт; Price – 

ціна; Place – місце, розподіл; Promotion – просування [38]. Згодом ці 
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маркетингові інструменти були об’єднані під назвою комплекс маркетингу або 

«4Р». 

Основна ідея маркетингу – орієнтація на потреби споживачів – пройшла 

пристосування до особливостей окремих країн та конкретних галузей. Так, 

маркетингові інструменти в процесі своєї еволюції переглядалися та 

доповнювалися [38]: 

1. «4Р» (Дж. МакКарті, 1960 р.): Product – продукт; Price – ціна; Place – 

місце, розподіл; Promotion – просування. 

2. Інші «4Р» (1970 – 1990 рр.): Politics – політика (Ф. Котлер); Public opinion 

– суспільна думка (Ф. Котлер); Policy – поводження (Ф. Попкорн); Pace – темп 

(Л. Твіді). 

3. «4С» (Ф. Котлер, 1999 р.): Customer value – споживча цінність; Cost of 

the customer – витрати споживача; Communication – комунікації; Convenience – 

зручність. 

4. «5Р» (С. Годін, 2001 р.): Permission – добровільність (налагодження вза-

ємного спілкування); Paradigm – парадигма (ламання старого і створення нового 

раніш за конкурентів); Pass along – наступна передача (споживачі самі передають 

інформацію один одному); Practice – практика виконання (аналіз); «Purple Cow» 

(фіолетова корова) – видатний («remarkable») товар, 

5. «4А» (С. Репп, Ч. Мартін, 2001 р.): Addressability – адресація (визначення 

кращих споживачів); Accountability – звітність (вимірність результату); 

Affordability – можливість реалізації (ефективність взаємодії); Accessibility – 

приступність (приступність споживачів для повідомлень). 

6. «SIVA» (Ч. Дев, Д. Шульц, 2005 р.): Solution – рішення, 

Incentive/Information – інформація, Value – вартість, and Access – доступ. 

Відомий американський вчений Ф. Котлер відмічає, що типізація цих 

інструментів приводить до висновку, що всі нові інструменти маркетингу є або 

модифікацією класичних «4Р», або виступають характеристиками середовища 

застосування цих інструментів [39]. Його думку підтримує інший відомий 
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вчений - Ж.Ламбен, який відмічає зміщення акценту з необхідності задоволення 

функціональних потреб на необхідність задоволення емоційних потреб 

споживачів [40]. 

Огляд світових теоретичних і науково-практичних розробок у сфері 

маркетингу за останнє десятиріччя підтверджує висловлений постулат. Так, 

розглядаючи незвичні назви сучасного етапу маркетингу – «латеральний», 

«довірчий», «вірусний», «антиінтуїтивний», «партизанський», 

«персоналізований», «радикальний» – та аналізуючи їх інструментарій, можемо 

зробити висновок лише про адаптацію класичних маркетингових технологій до 

вимог змінного середовища.  

Вимоги середовища, з погляду конкуренції, переконливо представлені у 

роботі Л. Волкової [41]. Вивчаючи особливості розвитку маркетингу, вона 

відзначає, що маркетинг за всю історію свого існування найчастіше був лише 

відповіддю на виклики ринку. Усі створювані ним інструменти були не більш, 

ніж реакцією на посилення або зміну параметрів конкурентної боротьби. 

Таким чином, серед усіх існуючих інструментів маркетингу, найбільш 

виправданим є адаптивний підхід до комплексу маркетингу, тобто ситуаційна 

адаптація комплексу маркетингу до діяльності підприємства. 

В таблиці 1.1 проведено узагальнення для визначення «адаптерів» 

класичних маркетингових інструментів. 

 

Таблиця 1.1 – Перелік і зміст маркетингових інструментів [41] 

Маркетингові інструменти 

Зміст нових маркетингових 

інструментів з погляду 

класичного підходу 

1.»4Р» (1960 р.): З точки зору організації 

Product – продукт - 

Price – ціна - 

Place – місце, розподіл - 

Promotion – просування - 

2.Додаткові «4Р» (1970 – 1990 рр.):  

Politics – політика Умови застосування 

маркетингових інструментів  Public opinion – суспільна думка 
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Policy – поводження 

Pace – темп 

3.»4С» (1999 р.): 

Погляд на класичну концепцію з 

точки зору споживача 

Customer value – споживча цінність 

Cost of the customer – витрати споживача 

Communication – комунікації 

Convenience – зручність 
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Продовження таблиці 1.1 

Маркетингові інструменти 

Зміст нових маркетингових 

інструментів з погляду 

класичного підходу 

4.»5Р» (2001 р.)  

Permission – добровільність 

(налагодження взаємного спілкування) 
Комунікації 

Paradigm – парадигма (ламання старого і 

створення нового раніше від конкурентів) 
Товар 

Pass along – наступна передача (споживачі 

передають інформацію один одному) 
Комунікації 

Practice – практика (аналіз) Продукт з точки зору 

підприємства 

«Purple Cow» (фіолетова корова) – 

видатний продукт 

Продукт з точки зору 

підприємства 

5.»4А» (2001 р.)  

Addressability – адресація (визначення 

кращих споживачів 

Комунікації 

Accountability – звітність (вимірність 

результату) 

Affordability – можливість реалізації 

Accessibility - доступність – доступність 

споживачів 

6.»SIVA» (2005 р.)  

Solution - рішення, Продукт 

Incentive/Information - інформація, Просування 

Value - вартість, Ціна 

Access - доступ. Комунікації 

 

Проведений аналіз дав змогу визначити домінування комунікацій, хоча 

моделі їх адаптації ще не сформовані через незавершеність процесів глобалізації 

в суспільстві в цілому. 

Виділяють наступні тенденції, які викликають труднощі імплементації 

традиційних маркетингових інструментів [41]: 

− більше пропозиції і менше диференціації; 

− більше глобального і менше локального; 

− більше конкуренції і більше співробітництва; 

− більше відносин і менше трансакцій; 
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− більше осмислення і реагування і менше варіанта «зробив і продав».  

Саме тому, так звані «маркетингові формули успіху», більше не в змозі 

забезпечувати успіх підприємства через: більш високу якість; більш досконале 

обслуговування; більш низькі ціни; більш високу ринкову частку; масове 

виробництво на замовлення; постійне удосконалення продукту; інноваційність 

продукції; динамічно зростаючі ринки; перевищення очікувань споживачів [38]. 

Для подолання бар’єрів Ф. Котлер пропонує замінити традиційні підходи 

елементами нових маркетингових підходів: фокусуватись на цінностях, що 

існують протягом усього життя споживачів; оцінювати виконання як за 

маркетинговими, так і за фінансовими показниками; фокусуватись на 

задоволенні декількох груп акціонерів; управляти так, щоб всі співробітники 

були задіяні в маркетинговій діяльності підприємства; формувати бренд через 

всю діяльність компанії; робити акцент на «утриманні» споживачів; менше 

обіцяти, більше надавати; зробити ланцюжок цінностей одиницею аналізу [39]. 

Таким чином, говорячи про використання маркетингових інструментів 

малими і середніми підприємствами, доцільно виходити з традиційного 

інструментарію «4Р», який підтвердив свою ефективність за умови відповідної 

модифікації. Так як сталий розвиток підприємства залежить від безлічі факторів, 

вирішальним з яких в умовах глобалізації стає ефективність системи маркетингу, 

яка, в свою чергу, залежить від адаптації класичних маркетингових інструментів 

до можливостей підприємства та вимог зовнішнього середовища. В той же час, 

кризові явища у вітчизняній економіці призводять до скорочення як 

управлінських, так і маркетингових бюджетів компаній, що надає особливу 

актуальність питанням оптимізації маркетингової діяльності суб’єктів 

господарювання, і, в першу чергу, для малих і середніх підприємств.  

Як уже було визначено раніше, комунікації відіграють домінуючу роль в 

сучасному маркетинговому інструментарії, тому в процесі підвищення 

ефективності системи маркетингу малих  та середніх підприємств одним з 

пріоритетних завдань стає проектування механізму маркетингових комунікацій, 
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які беруть безпосередню участь у всіх етапах ринкового виробництва, на основі 

формування технологічного інструментарію, що сприяє підвищенню 

рентабельності інвестиції в маркетингову комунікаційну діяльність.  

Як вже відмічалося, однією з проблем, яка перешкоджає широкому 

використанню маркетингу як фактору сталого розвитку малих та середніх 

вітчизняних підприємств, є недостатність фінансових ресурсів. Таким чином, 

найбільш ефективними технологіями механізму оптимізації маркетингової 

комунікаційної політики малих та середніх підприємств сьогодні стають 

малобюджетні технології маркетингових комунікацій. 

Застосування та реалізація малобюджетних інструментів маркетингових 

комунікацій надає можливість підприємствам малого та середнього бізнесу 

удосконалити їх маркетингову діяльність, оптимізувати бюджет маркетингу, 

використовувати додаткові інструменти конкурентної боротьби. Малобюджетні 

технології та інструменти маркетингових комунікацій є перспективним 

елементом комплексу маркетингу, оскільки вони характеризуються більш 

високою економічністю, порівняно з традиційними інструментами, і, в то же час, 

високою результативністю [42]. 

До малобюджетних технологій відносять не найдешевші і низькопробні 

інструменти й технології, які мають нетривалий результат та негативно 

відображаються на іміджі підприємства, а навпаки, значний комплексний 

комплект маркетингових інструментів, які приносять певний довготривалий 

позитивний результат [43]. 

Науковці визначили умови, за яких зазвичай використовують 

малобюджетні комунікації [44]: 

− рекламодавець – невелике підприємство; 

−  підприємство на старті своєї діяльності; 

− нестача коштів для масштабної рекламної кампанії; 

− підприємство не має власного спеціаліста з реклами і PR, і немає коштів 

для звернення до спеціалізованого агентства; 
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− у підприємства на даному сегменті ринку з’явилися конкуренти. 

Всі перелічені ситуації повністю відповідають умовам функціонування 

малих та середніх підприємств. 

Виникнення та розвиток малобюджетних технологій переважно пов’язано 

з наступними передумовами: 

− виникнення кризових явищ в економіці країни змушує малі та середні 

підприємства економити кошти та знижувати витрати; 

− розвиток малого та середнього бізнесу в Україні супроводжується 

обмеженим бюджетом на маркетингову діяльність та дефіцитом персоналу 

сфери маркетингу на підприємстві; 

− поява альтернативних, нетрадиційних технологій маркетингових 

комунікацій, які дозволяють успішно впливати на цільову аудиторію [42]. 

Під «малобюджетністю» розуміють таку побудову комунікації з 

потенційним споживачем, яка б викликала в нього бажання стати безкоштовним 

«рекламним агентом», тобто представити іншим потенційним споживачам даний 

продукт чи підприємство-виробника. Малобюджетна комунікація досить 

трудомістка, адже за складністю планування і розробки вона не поступається 

традиційній, більш того, вона вимагає креативного мислення та нестандартних 

підходів. Саме тому, досить часто малобюджетні комунікації використовуються 

і великими підприємствами, а не лише підприємства малого та середнього 

бізнесу. 

Успішне використання малобюджетних технологій маркетингових 

комунікацій у комплексі маркетингу малих підприємств передбачає врахування 

їх основних характеристик (таблиця 1.2). 

Використання малобюджетних технологій маркетингових комунікацій 

підприємствами малого бізнесу забезпечує нові можливості удосконалення 

маркетингової діяльності підприємств, високий коефіцієнт конверсії рекламних 

повідомлень і додаткові інструменти конкурентної боротьби, дозволяють малим 

підприємствам більш результативно працювати на локальних ринках за 
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допомогою оптимізації бюджету маркетингу і, в цілому, сприяє вирішенню 

проблем малих підприємств в комунікаційній сфері. 

Таблиця 1.2 – Характеристики малобюджетних технологій маркетингових 

комунікацій [44] 

Складові технології Характеристика складових 

Основна мета Збільшення обсягів продажу 

Час отримання результату застосування Одразу, або протягом короткого часу 

Базис побудови 

Пошук і точне визначення цільової 

аудиторії, чітке ціле покладання, 

фокусування 

Основний вид планування в процесі 

маркетингової комунікаційної діяльності 
Оперативне планування 

Основні якості, необхідні особі, яка приймає 

рішення у сфері маркетингових комунікацій 
Творчі здібності, нестандартне мислення 

Причини запам’ятовуваності Ефект новизни 

Можливість копіювання Низька 

Основні переваги у конкурентній боротьбі у 

сфері комунікацій 

Творчий пошук, нестандартні рішення і 

канали комунікацій, точність фокусування, 

робота з цільовими групами  

Підходи до оцінки ефективності 

Вимірювання ефективності кожної 

конкретної рекламної акції, перевага 

надається засобам реклами, які дозволяють 

оцінити віддачу на вкладену гривню  

Основні цілі маркетингового впливу 
Трансформація потенційних покупців у 

реальних 

Відносини з аналогічними підприємствами Співробітництво 

Основні методи підвищення рентабельності 
Максимізація прибутку у розрахунку на 

одного клієнта, зниження ризику 

 

Варто зазначити, що науковці не мають єдиної спільної думки щодо 

класифікації малобюджетних технологій чи приналежності інструментів до того 

чи іншого виду малобюджетного маркетингу. Найбільш повно сутність 

малобюджетних технологій та відповідного інструментарію дає в своїх працях 

Т.С. Третьякова [45]. Варто звернути увагу, що в даному випадку до 

малобюджетних технологій автор також відносить і традиційні інструменти 

маркетингових комунікацій, які, незважаючи на зниження їх дієвості, можна 



 

49 

 

реалізовувати малобюджетними та нестандартними способами, що підвищить їх 

ефективність (таблиця 1.3). 

 

 

Таблиця 1.3 – Технології та інструменти малобюджетних маркетингових 

комунікацій [45] 

Технологія Характеристика 

технології 
Інструментарій 

1 2 3 

Вірусний маркетинг Методи поширення 

реклами шляхом 

формування інформації 

за рахунок яскравої, 

творчої ідеї. 

- відеокліпи, відеофайли, флеш-ігри; 

- мультимедійні листівки; 

- розважальні мікросайти, онлайн-

сервіси; 

-вірусні активності в соціальних 

мережах 

Buzz-маркетинг  

(в т.ч.маркетинг 

чуток, WOM, 

сарафанне радіо 

Розповсюдження 

інформації за 

допомогою штучно 

створених чуток 

-тизерні кампанії, тобто рекламна 

побудова у формі загадки, яка містить 

частину 

інформації про продукт, але при 

цьому сам товар не демонструється; 

- рекомендації; 

- «life placement» - впровадження 

товару у повсякденне життя з 

використанням фіктивних «щасливих 

покупців» 

Малобюджетна 

реклама 

Спосіб привернення 

уваги споживачів з 

найменшими 

фінансовими витратами 

- реклама в газетах безкоштовних 

оголошень; 

- реклама на форумах та 

безкоштовних 

порталах в мережі Інтернет; 

- використання об’єктів 

навколишнього та 

власних площ в якості рекламоносія; 

- графіті-реклама на стінах і асфальті; 

- реклама в соціальних мережах. 

Спільний маркетинг Компанійне управління 

єдиним комплексним 

процесом, направленим 

на досягнення спільних 

цілей і задач 

- спільне просування, поведення крос-

акцій з партнерами, спільні заходи з 

постачальниками; 

- спільна участь у виставках 

Малобюджетні 

зв’язки з 

громадськістю 

Формування 

взаємовигідних 

відносин 

між споживачами та 

виробниками, на основі 

- виступи в пресі в якості експерта, 

написання статтей для тематичних 

журналів, розсилання прес-релізів; 

- виступи на конференціях і зустрічах 

суспільних та професійних 

організацій; 
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маловитратних 

маркетингових 

прийомів 

- організація круглих столів; 

- робота в соц.мережах, 

корпоративний 

блоггінг, веб-сайт; 

- флешмоби і внутрішньо корпорат. 

PR. 

 

 

Продовнння табл. 1.3 

1 2 3 

Малобюджетний 

директ-маркетинг 

Встановлення 

ефективного 

зворотнього 

зв’язку на основі 

тривалих безпосередніх 

відносин з кожним 

споживачем 

- поштові та електронні розсилки; 

- QR-коди, тобто двомірний штрих-код 

(баркод), який надає інформацію для її 

швидкого розпізнання за допомогою 

камери 

на мобільному телефоні 

Малобюджетне 

стимулювання 

збуту 

Розробка ефективних 

маркетингових програм 

просування при 

обмеженому бюджеті 

- ігри, аукціони, змагання; 

- участь в акціях, що проводяться 

рітейлорами 

 

Серед описаних методів малобюджетних маркетингових комунікацій 

кожне мале та середнє підприємство повинно обрати ті, які найбільш 

відповідають саме особливостям його діяльності. У зв’язку з цим пропонуємо 

наступну методику такого вибору, в основу якої покладено характеристики, які 

притаманні кожному підприємству і на які необхідно звертати увагу при виборі 

будь-яких інструментів маркетингових комунікацій. 

Відповідно до [48, 53] вибір інструментів маркетингових комунікацій 

доцільно проводити за такими етапами: 

1. Ситуаційний аналіз: 

1.1 Аналіз внутрішнього середовища підприємства: 

− вид товару підприємства: традиційний, спеціалізований, інноваційний; 

− етап життєвого циклу, ня якому знаходиться товар підприємства: 

виведення на ринок, зростання, зрілості чи спаду; 

− імідж підприємства: позитивний, негативний, нейтральний, не має 

ніякого; 
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− фінансовий стан підприємства: стабільний (значні стабільні прибутки, 

високий чи середній рівень платоспроможності), нестабільний (нестабільні 

прибутки, низький рівень платоспроможності); 

− наявний бюджет на реалізацію комунікаційної політики підприємства: 

великий, достатній, мінімальний; 

− наявність відділу чи спеціалістів з маркетингу: наявність відділу 

маркетингу, є один чи декілька спеціалістів з маркетингу, немає маркетологів; 

− наявність партнерських відносин: є партнерські відносини з 

постачальниками, посередниками чи іншими контрагентами, немає 

партнерських відносин. Якщо партнерських відносин не існує і немає 

можливості їх установити, то використання маркетингу партнерських відносин 

не можливе і не доцільне, і розглядати їх як потенційний інструмент 

маркетингових комунікацій не треба; 

− аналіз маркетингової (в т.ч. комунікаційної) стратегії підприємства. 

1.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства: 

− характеристика ринку: територіально розпорошений, територіально 

зосереджений; 

− особливості споживачів: фізичні особи, юридичні особи; 

− наявність в регіоні діяльності підприємства рекламних агентств чи 

інших організацій, що займаються маркетинговими комунікаціями: є, немає; 

− орієнтовна вартість інструментів комунікацій, які варто 

використовувати: високовартісні інструменти; низька вартість, середня вартість; 

− аналіз маркетингових комунікацій які застосовують конкуренти: 

традиційні (ATL), BTL, новітні (TTL); 

− аналіз популярних на ринку інструментів маркетингових комунікацій: 

традиційна реклама, піар, стимулювання збуту, інтернет-реклама, вірусна 

реклама, нестандартні підходи до рекламування товару, POS-матеріали; 
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− аналіз «набридливих» інструментів маркетингових комунікацій: 

традиційна реклама, піар, стимулювання збуту, інтернет-реклама, вірусна 

реклама, нестандартні підходи до рекламування товару, POS-матеріали. 

2. Визначення цільової аудиторії, в тому числі: наявні споживачі, 

підприємства, потенційні споживачі, широка громадськість. 

3. Визначення цілей комунікаційної політики підприємства: збільшення 

обсягів продажу, інформування споживачів, підтримка іміджу підприємства, 

формування лояльності. 

4. Визначення доречності застосування інтерактивних технологій на 

даному ринку: доцільно, недоцільно. Якщо не доцільно, то Інтернет маркетинг, 

вірусний маркетинг, мобільний маркетинг та QR маркетинг як інструменти 

маркетингових комунікацій не підходять для підприємства, їх не треба далі 

розглядати. 

5. Визначення рівня креативності, який варто застосовувати до цільової 

аудиторії: високий рівень креативності, помірно креативні інструменти, не 

креативні інструменти. Дуже важливо правильно обрати даний показник, 

оскільки не кожна цільова аудиторія готова до креативних рішень, які можуть, 

навпаки, викликати нерозуміння реклами і негативне ставлення до товару чи 

підприємства. 

6. Визначення пріоритетності стосовно оцінки ефективності конкретного 

інструменту маркетингових комунікацій: можна розрахувати ефективність, 

можна приблизно описати ефективність словесно: успішно, неуспішно; не можна 

визначити ефективність. 

7. На остаточному етапі проводиться вибір інструментів маркетингових 

комунікацій за критеріями, які характеризують конкретне підприємство та 

відповідають його діяльності (таблиця 1.4). 

Враховуючи інформацію отриману на попередніх етапах необхідно 

охарактеризувати підприємство відповідно до вищенаведених критеріїв та 

заповнити таблицю відповідності критеріїв конкретним інструментам 
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маркетингових комунікацій. Далі визначається сума балів кожного інструменту 

маркетингових комунікацій. Кожна позитивна відповідь навпроти конкретного 

інструменту вважається 1 балом. Якщо за тим чи іншим критерієм підприємство 

відмічає декілька правильних відповідей, то сума балів буде розрахована як 

відношення наявної кількості позитивних відповідей за даним критерієм 

навпроти конкретного інструменту до можливої кількості позитивних відповідей 

за даним критерієм. 

Далі необхідно підрахувати суму балів для кожного інструменту 

маркетингових комунікацій і надати перевагу тим інструментам, які отримали 

найбільшу кількість балів, а відмовитися потрібно від тих, які мають найменше 

балів. Тобто даний метод вибору малобюджетних інструментів маркетингових 

комунікацій передбачається у якості основи, яку кожне підприємство може 

коригувати залежно від особливостей своєї діяльності. 

 

Таблиця 1.4 – Критерії вибору інструментів малобюджетних 

маркетингових комунікацій [53] 

Критерій Характеристика 

Продукт підприємства Традиційний, спеціалізований, інноваційний 

Стадія життєвого циклу продукту Виведення на ринок, зростання, зрілість, спад 

Імідж підприємства Позитивний, нейтральний, негативний, ще не 

сформований 

Фінансовий стан підприємства Стабільний, не стабільний 

Бюджет маркетингових комунікацій Малий, достатній, значний 

Наявність спеціалістів з маркетингу Відділ, спеціаліст, відсутні 

Можливість партнерських відносин Є, відсутня 

Характеристика ринку Територіально-незосереджений 

Територіально-зосереджений 

Особливості споживачів  

Можливість і необхідність 

залучення рекламних агенцій 

- є можливість та необхідність; 

- є можливість та немає необхідності; 

Немає можливості. 
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Бажана вартість інструменту 

маркетингових комунікацій 

- низька; - середня; - висока 

Цільова аудиторія Наявні споживачі, потенційні споживачі, широка 

громадськість  

Цілі просування Збільшення обсягів продажу, інформування 

споживачів; підтримка іміджу; формування 

лояльності 

Доцільність використання ІТ Доречно, не доречно 

Бажаний рівень креативності Високий, помірний, низький 

Ефективність - розрахунок; - опис; - важко визначити 

 

Джерелом нових можливостей і запорукою високої результативності щодо 

впровадження сучасних технологій і нетривіальних рішень в управлінні 

бізнесом, у маркетинговій діяльності підприємств сьогодні виступає система 

ресурсів і засобів Інтернету. Що стосується системи маркетингових комунікацій, 

то до головних чинників, які виникли в теорії маркетингових комунікацій на 

основі Інтернету, доцільно віднести: інтенсифікацію транссуспільних 

(культурних, цивілізаційних, ринкових, корпоративних, медійних) взаємодій; 

виокремлення нових таксономічних одиниць, що визначають закономірності 

розвитку аудиторії і форматів комунікацій; нейтралізацію обмежень 

трансакційних витрат, швидкості та просторового діапазону у виконанні 

операцій, що сприяють зростанню інтерактивності комунікацій; 

безпосередність, довготривалість та інтерактивність контактів у форматі малих 

груп; поширення позаінституційного статусу комунікаційних мереж, 

розмивання на цій основі формальних правил спілкування та нормативів 

взаємних очікувань; пріоритет спілкування в загальній палітрі соціальних ознак 

людини, визнання особистості в Інтернет-комунікаціях, зростання рівня довіри 

та емоційності у забезпеченні ефективності маркетингових взаємодій тощо [50]. 

Традиційні комунікації реалізують моделі «проштовхування» (push) 

інформації споживачам, в яких останні виконують пасивну роль та володіють 

достатньо обмеженою можливістю вибору каналів інформації, посередництво 
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яких є практично обов’язковим (моделі «один – одному», «один – багатьом») 

[51]. Такі моделі створюють взаємовигідну ситуацію для всіх учасників: медіа 

отримують дохід за розміщення інформації від рекламодавців, фірми дістають 

доступ до споживачів, що використовують засоби масової інформації, а 

споживачі – доступ до інформації та розваг. Відповідно, невпинно 

відтворюються два основні напрямки комунікативного обміну: 1) комунікація, 

пов’язана з безпосередньою взаємодією між людьми (face-to-face, human 

communication) – міжособова комунікація, комунікація в малих групах, 

публічний виступ та ін.; 2) опосередкована комунікація (mediated 

communication), що має на увазі використання технологій і засобів масової 

комунікації.  

Моделі маркетингових комунікацій з використанням інтернету базуються 

на моделі «втягування» (pull), яка передбачає активну роль споживачів, 

безпосередність та інтерактивність контактів (модель «багато – багатьом») [51]. 

Всі зацікавлені учасники можуть розміщувати інформацію в інтернеті 

безпосередньо, користувачі можуть нею користуватися з мінімальними 

обмеженнями або взагалі без них. Передавач інформації стає одночасно і її 

споживачем. Ця модель автоматично включає вказані вище «push» моделі. 

Опрацювання досвіду маркетингової діяльності в Україні та світі дозволяє 

визначити найпоширеніші інструменти інтерактивності, що пропонуються 

користувачам в Інтернет-комунікаціях: відправлення матеріалів електронною 

поштою представникам спорідненої аудиторії; участь в онлайн-голосуваннях 

(роll, question of the day); оцінювання матеріалів і коментарів (за допомогою 

опцій «подобається» / «не подобається», «рекомендувати» та ін.), що формує 

сукупний рейтинг інформації; активізації зв’язку тексту з соціальними 

мережами: приєднання до офіційних сторінок у соціальних мережах, 

використання опції «сподобалося» і «поділитися з друзями»; коментування, 

огляд переліку твітів за темою, який оновлюється в режимі реального часу, 

відповіді на коментарі конкретних користувачів; участь у обговореннях 
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(форумах); додавання власних фото- і відеоматеріалів з опцією виставлення 

рейтингу; підписання на отримання оновлень контенту і пропонувань 

електронною поштою; спілкування з лідерами думок, експертами в режимі 

реального часу і т. д. [48]. Зазначений інструментарій за спектром дії та рівнем 

інтерактивності постійно удосконалюється й розвивається.  

Поряд з розвитком інтернет-комунікаційні діяльності, постають важливі 

проблеми, що тісно пов’язані між собою: довіри до он-лайн сектору, поповнення 

знань про особливості користувачів та їх поведінку, можливостей керованої 

взаємодії з конкретними споживачами товарів і послуг, ефективності засобів і 

прийомів маркетингу в Інтернет-середовищі та ін. 

Відповідно, суттєво загострюються проблеми присутності споживачів 

товарів та послуг у різних каналах комунікації, використання всіх можливих 

засобів доступу до них, а також забезпечення стабільної і постійної 

інтерактивності взаємодій, поглиблення їх рівня. Завдяки Інтернету емоційність 

і зацікавленість споживачів набувають вимірюваності за основними 

напрямками: часовими, фінансовими тощо. За таких умов інформаційно-

комунікаційний і сервісний сектори економіки стають провідними у 

забезпеченні конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Окремі 

елементи маркетингових комунікацій та їх системи, побудовані з використанням 

Інтернету, перестають бути другорядними складниками ринкових стратегій, 

набувають ознак незалежності, самодостатності, стають повноцінними 

учасниками ринкових обмінів. 

Перерозподіл рекламних бюджетів на користь Інтернету зумовлюється:    

скороченням рекламних бюджетів рекламодавців; порівняно низькою вартістю 

одного контакту зі споживачами;  оптимізацією бюджетів за рахунок зміни 

традиційних медіа-каналів; високою соціальною активністю Інтернет-

користувачів; зростанням точності таргетингу за цільовою аудиторією; 

прозорістю результатів цих комунікацій та можливостями їх точної оцінки тощо. 
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Результати обстеження 4800 підприємств з 12 країн засвідчують, що малі 

та середні підприємства, які користуються в своїй роботі Інтернетом, зростають 

у середньому на 6,2% на рік, а ті, що активно застосовують онлайн-технології, –

досягають 13% щорічного зростання [49]. Таким чином, маркетингові Інтернет-

комунікації широко використовуються в розвинених країнах та демонструють 

високий рівень ефективності за умов комплексної оптимізації маркетингових 

управлінських систем бізнесу. Спроби підмінити комунікаційну активність 

нарощуванням комерційних зусиль, аналогічно до екстенсивного нарощування 

присутності в інформаційному просторі, не дають бажаних і довгострокових 

ефектів. Отже, використання Інтернет-маркетингових комунікацій без новацій за 

іншими напрямками у просуванні товарів не призводить до значного прогресу у 

розвитку бізнесу. 

Успіх інформаційних платформ для сучасних Інтернет-маркетингових 

комунікацій базується на послідовному використанні трьох орієнтирів: 

диференціації, результативності, ефективності. Якщо раніше маркетинговий 

моніторинг аудиторії і поведінки Інтернет-користувачів здійснювався переважно 

за ознаками персоналій, контингентів, інформаційного контексту, то зараз він 

має бути комплексно інтегрованим (контекстний таргетінг, ретаргетінг та ін. 

інструменти). 

Вітчизняними науковцями [48, 52] на основі структурування 

маркетингових Інтернет-комунікацій за рівнем інтерактивності, засобами 

забезпечення ефективності, а також позиціонування комунікаційних ситуацій, 

бар’єрів ефективної взаємодії зі споживачами було запропоновано до 

використання наступні моделі спілкування (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 –  Таксономічні моделі  

 

На рисунку 1.3 а) наведена таксономічна модель, що стосується 

традиційної варіативності позиціонування взаємодій підприємств зі 

споживачами в Інтернет-комунікаціях, а на рисунку 1.1. б) – таксономічна 

модель позиціонування комунікаційних ситуацій з урахуванням бар’єрів 

ефективної взаємодії зі споживачами. Представлені моделі уможливлюють 

врахування важливих аспектів кожної стратегічної позиції (пріоритетів 

розвитку), переходів між ними при реалізації інтегрованої програми 

маркетингових комунікацій. 

Для інтегральної оцінки рівня розвитку Інтернет-комунікацій доцільно 

використовувати таксономічний показник. Визначається він на основі 

послідовного виконання наступних операцій [48]:  

а) формування матриці спостережень; 

б) формування матриці стандартизованих значень;  

в) диференціації стимулюючих та пригнічуючих розвиток ознак із 

побудовою вектору ідеалу/еталону розвитку; 

 г) розрахунку показника стандартного відхилення; 

 д) визначення показника рівня розвитку; 

е) визначення показника таксономічного коефіцієнту. 

Сукупність отриманих даних дозволяє розробити рекомендації щодо 

формування єдиної рекламної платформи на основі крос-канальної атрибуції, а 

також підготувати стандартизований профіль для кожного користувача, що 
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створює передумови для підвищення ефективності повідомлень у маркетингових 

комунікаціях завдяки інтерактивності та динамічності змісту й структури 

інформаційних потоків за ознаками форматів, контенту, умов, аудиторії. 

Оптимальність комунікаційної діяльності малих і середніх підприємств в 

значній мірі визначається правильністю вибору моментів впровадження (tj
v) і 

виведення (tj
z) з ринку брендів (j), як інтегруючих елементів у маркетингу, 

початку та завершення спеціальних проектів і програм. На основі застосування 

теорії графів ці моменти можуть бути ідентифікованими за точками Vj і Zj на 

кривих Pj
opt v та  Pj

opt z, де Рj
орt v – зміна значень оптимальних параметрів 

комунікаційних програм і проектів (розвитку нових, заміщення неефективних), 

які починаються в момент tj
v (верхня опорна лінія); Рj

орt z – зміна значень 

параметрів кампаній і проектів, оптимальний момент завершення яких – tj
v 

(нижня опорна лінія); j – номер комунікаційної програми чи проекту (рисунок 

1.4). 
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Рисунок 1.4 –  Графічна модель зміни значень оптимальних параметрів 

комунікаційних Інтернет-програм і проектів [адаптовано за 52] 

 

Основним досягненням розглянутого методичного підходу є його 

результативність: збільшення тривалості й масштабу охоплення ринку, а також 

комплексності у використанні спеціалізованих інструментів у межах 

інтегрованих комунікацій призводить до зростання результативності 
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маркетингових дій за порівняно невеликих витрат, що є особливо актуальним для 

сталого розвитку малих та середніх підприємств. 

 

 

1.4 Маркетингове ціноутворення в системі управління розвитком 

підприємства 

 

В умовах активізації конкурентного середовища і глобалізації світового 

ринку особливої уваги надають питання розвитку підприємства, що сьогодні 

нерозривно пов'язане з використанням сучасних маркетингових технологій та 

розробкою грамотної цінової політики.  

Ціна належить до найважливіших економічних категорій, тому що надає 

вплив на всі аспекти господарської діяльності кожного окремого підприємства 

та країни в цілому. За допомогою ціни відшкодовуються витрати підприємства, 

рівень ціни визначає прибутковість підприємства. Насамперед, ціна є важливим 

елементом, який визначає фінансову стабільність підприємства, його здатність 

до фінансового ризику Ціна є орієнтиром для покупців при виборі товару для 

купівлі, за допомогою цін значною мірою регулюються зв’язки між попитом і 

пропозицією. Ціну найлегше змінити, але знайти й обґрунтувати ії оптимальний 

рівень в певних бізнес умовах – надзвичайне складне і неоднозначне завдання, 

яке безпосередньо відноситься до спектру управлінської діяльності.  

Від обраної цінової політики багато в чому залежить успіх підприємства 

на ринку, конкурентоспроможність його продукції, фінансовий стан. В умовах 

ринку підприємствам надано самостійність у формуванні цінової політики та 

виборі методів установлення цін. Сьогодні ціноутворення є однією з 

найважливіших складових усієї системи управління підприємством [54]. 

Сучасна теорія ціноутворення пропонує надзвичайно широкий спектр 

наукових методів встановлення ціни та способів її зміни в бік підвищення чи 

зниження. Фахівцям необхідно бути озброєними потрібними знаннями і 
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розуміти, як треба грамотно обирати та обґрунтовувати цінову стратегію 

підприємства, як ефективно застосовувати різні методи аналізу чинників 

ціноутворення, як обрати з-поміж багатьох підходів до встановлення ціни саме 

той, який буде найкращим за наявних умов та обмежень, як доцільно будувати 

оперативну цінову політику з урахуванням економічної кон’юнктури, що 

схильна до постійних змін. 

У сучасних умовах облік і використання маркетингових технологій 

необхідно для здійснення успішної діяльності підприємства. У зв'язку з цим 

актуальним представляється розгляд питань маркетингового підходу до 

ціноутворення, складових розробки цінової политики та методів ціноутворення 

у сучасних конкурентних умовах господарювання.  

Маркетинг є процесом планування і здійснення задумів, ціноутворення, 

просування і реалізації ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, задовольняє 

цілі окремих осіб і організацій. 

Розробка і прийняття маркетингових рішень у системі підприємництва 

базуються на обліку розходжень і спільності понять маркетингу як філософії, 

способу організації діяльності фірми і як інструментарію, що впливає на процес 

обміну, в який вступають і в якому безупинно взаємодіють суб’єкти цієї системи. 

Теорія взаємодії вимагає інтегрованого застосування на практиці цих трьох 

аспектів розуміння маркетингу. 

В умовах єдиної філософії організації бізнесу, націленої на задоволення 

нестатків і потреб споживачів, усі відділи підприємства повинні мати 

можливість обмінюватися інформацією, координувати свої плани і їхнє 

виконання. Відсутність бар’єрів між функціями і між відділами, поширення 

філософії маркетингу по всій організації стають важливою перевагою в 

конкурентній боротьбі фірми. Працівники з різних функціональних сфер фірми 

повинні діяти разом, як добре скоординована команда. Такий підхід дозволяє 

визначити маркетинг як сукупність ідей, що повинні складати єдине ціле по всій 

організації і якими необхідно керувати. 
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Використання маркетингового підходу при встановленні ціни полягає в 

розрахунку такої інтегральної оцінки товару, за яку продавець готовий би був 

продати свій товар, а покупець хотів його придбати. 

О.В. Жегус [54] визначає, що  характерні ознаки маркетингового підходу 

до ціноутворення полягають у тому, що: 

− процес ціноутворення відбувається за межами виробничої сфери, тобто 

на ринку під впливом попиту і пропозиції та інших ціноутворюючих чинників; 

− маркетингове ціноутворення містить систематичне накопичення й 

обробку інформації щодо обсягів збуту та прибутку підприємства, розмір та 

структуру витрат; покупців (їх потреб, психологічних аспектів купівельної 

поведінки), ринку в цілому (попиту, пропозиції, середнього рівня цін, тенденцій 

ринку тощо), цінову політику конкурентів, державну політику регулювання цін 

тощо, на основі якої здійснюється комплексний та системний аналіз зовнішніх 

та внутрішніх  чинників; 

− проводяться систематичні дослідження для виявлення потреб покупців 

й визначення оцінки тієї цінності, яку вони хотіли б отримати у вигляді товару, 

оскільки саме цінність товару в очах споживача визначає ціну, за якою споживачі 

готові купити цей товар; 

− обґрунтування мети ціноутворення здійснюється з урахуванням 

загальної мети діяльності підприємства та ґрунтується на об’єктивній та точній 

інформації, яку зібрано під час маркетингових досліджень; 

− аналіз витрат проводиться лише для визначення мінімально можливого 

рівня ціни; 

− розробляється тактика організації продажу й адаптивного механізму 

коригування цін із урахуванням змін у маркетинговому середовищі та для 

стимулювання зростання попиту; 

− розробляється та реалізується ефективна цінова стратегія; 

− здійснюється аналіз та урахування цінового ризику у процесі 

ціноутворення. 
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Процес управління маркетинговою ціновою політикою підприємства в 

сучасних умовах господарювання має деякі певні особливості, які необхідно 

враховувати всіх етапах реалізації маркетингової діяльності підприємства. 

Так, В.Л. Корнев [55] визначає наступні особливості та ознаки управління 

маркетинговою ціновою політикою на підприємстві, які наведені в таблиці 1.5.  

 

Таблиця 1.5 – Особливості та ознаки управління маркетинговою  

ціновою політикою на підприємстві  

Особливості Ознаки 

Інформація, яка має бути 

врахована 

Цілі підприємства, попит, витрати, ціни і товари 

конкурентів, вплив торгових посередників, державне 

регулювання, прогноз загальноекономічної 

кон’юнктури та форс-мажорних обставин 

Оцінка споживчого попиту Проводиться систематично, передбачає кількісний та 

якісний аналіз цінової чутливості споживачів 

Аналіз витрат Здійснюється з метою визначення нижньої 

припустимої границі 

Постановка цілей маркетингової 

цінової політики 

Виходячи з позиції маркетингу та загальних 

конкурентних і фінансових цілей підприємства 

Вибір маркетингової цінової 

стратегії 

Відбувається виходячи з намічених цілей, наявних 

ресурсів, цін конкурентів, а також маркетингового 

підходу до процесу ціноутворення 

Вибір методу ціноутворення Здійснюється відповідно до обраної маркетингової 

цінової стратегії підприємства, використовується 

широкий спектр методів формування цін 

Урахування цінових ризиків Проводиться аналіз і оцінка рівня цінових ризиків, а 

також розробка заходів щодо їх зменшення 

 

Продовження таблиці 1.5 

Особливості Ознаки 

Контроль цін Здійснюється з метою вчасної адаптації до поточних 

змін ситуації на конкурентному ринку 

Коригування цін Перевірка ступеня досягнення цілей маркетингової 

цінової політики 

Перевірка ступеня досягнення 

цілей маркетингової цінової 

політики 

Здійснюється з метою вчасного перегляду цілей та 

методів ціно- утворення, маркетингової цінової 

стратегії і тактики 

 

Для розробки грамотної успішної цінової  політики наведені особливості 

необхідно враховувати з метою досягнення високих результатів діяльності будь 

якого підприємства у сучасному конкурентному середовищі.  
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Цінова політика підприємства є однією з основних складових його 

маркетингової діяльності.  На сучасному етапі розвитку економіки правильна 

розробка цінової політики вимагає від вітчизняних підприємств ретельного 

аналізу всіх факторів, що можуть впливати на ухвалення рішень, які стосуються 

цін. Процес ціноутворення потребує визначення складу і структури, а також 

величини впливу на ціну всіх ціноутворюючих факторів. На практиці, 

розробляючи стратегію формування ціни, підприємства приділяють недостатньо 

уваги ціноутворюючим факторам (враховують лише основні з них) та 

недооцінюють важливість впливу на їх думку другорядних факторів на динаміку 

збуту. Визначення рівня ринкової ціни залежно від цінової політики 

підприємства – одне з найважливійших завдань, яке потрібно вирішувати 

професійно та наукообгрунтовано. 

Найважливішими елементами ціноутворення є його принципи. 

Систематизація принципів маркетингового ціноутворення має бути покладена в 

основу пропозицій щодо удосконалення процесу ціноутворення для вітчизняних 

підприємств. 

До принципів ціноутворення насамперед відносять три загальновизнані 

принципи:  

− науковість,  

− цільова спрямованість,  

− безперервність.  

Але, деякі вчені вважають, що сьогодні дотримання цих трьох принципів 

недостатньо та пропонують доповнити їх принципами пропорційності та 

адекватності. 

На думку Л.Г. Бабур і О.Г. Лялюк [3] при ціноутворенні також слід 

дотримуватися наступних практичних принципів: 

− принцип зв’язку із видами і формами збуту, кількостями каналів 

збуту – це забезпечення узгодженості щодо збутової мережі та врахування 

форми розрахунку за товар; 
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− принцип зв’язку із особливостями продукції, що реалізується – 

врахування ролі продукції у споживанні, рівень її якості, ступінь новизни для 

споживача; 

− принцип зв’язку із якістю передпродажного та післяпродажного 

обслуговування покупців – забезпечення конкурентних переваг за рахунок 

широкої номенклатури послуг протягом процесу реалізації та експлуатації 

товарів (потребує додаткових витрат); 

− принцип гнучкості передбачає швидке реагування на зміну внутрішніх 

умов розвитку підприємства та зовнішніх факторів. 

Ціноутворення в системі маркетингу передбачає встановлення ціни з 

урахуванням витрат виробника, корисності товару і реальної ринкової ситуації.  

Попит, як правило, визначає максимальну ціну, яку підприємство може 

запросити за свій товар. У той же час мінімальна ціна визначається витратами 

підприємства. Підприємство прагне встановити на товар таку ціну, що повністю 

буде покривати всі витрати на виробництво, розподіл й збут товару, включаючи 

справедливу норму прибутку за витрачені зусилля і ризик. 

Відповідно до обраних цілей розробляються стратегія і політика 

ціноутворення. Цінова стратегія – це вибір підприємством можливої динаміки 

зміни базової ціни товару в умовах ринку, що краще відповідає цілі 

підприємства.  Цінова політика – це комплекс заходів, до якого належать 

встановлення фірмою цін на товари (послуги) і способів їх варіювання залежно 

від ситуації на ринку з метою оволодіння певною ринковою часткою, 

забезпечення наміченого обсягу прибутку, обмеження (ускладнення) діяльності 

конкурентів і досягнення інших стратегічних цілей. 

У межах загальної політики ціноутворення рішення про ціни ув'язуються з 

цільовим ринком фірми і структурою маркетингу. Політика ціноутворення 

передбачає скоординований комплекс дій, стабільний підхід і стратегію, яка 

містить короткострокові і довгострокові цілі. Наприклад, у ринковому сегменті, 

до складу якого входять заможні споживачі – покупці дорогих престижних марок 
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товарів, очікуватимуться й далі високі ціни. Ринок покупців із середніми 

доходами, навпаки, очікуватиме низькі ціни. Роль ціноутворення в забезпеченні 

лояльності до товарів фірми може проявлятись у змінах рівня обслуговування, 

зручностей і якості залежно від рівня ціни. 

Визначаючи загальну цінову політику, підприємство ув'язує в інтегровану 

систему окремі рішення щодо взаємозв'язку цін на товари в межах номенклатури 

фірми, частоти використання спеціальних знижок і зміни цін, співвідношення 

цін з конкурентами, способу встановлення цін на нові товари. Можна 

виокремити п'ять факторів, які визначають можливості стратегії ціноутворення 

фірми: реальні витрати і прибутки, цінність товару для споживача порівняно з 

пропозицією конкурентів, відмінності між сегментами ринку або факторами 

попиту споживачів, можливі реакції конкурентів і маркетингові цілі компанії. 

Цінова політика має на меті визначення цінової стратегії поводження 

підприємства на ринку, розраховуючи на тривалу перспективу й цінову тактику 

на більш короткий період щодо кожної групи товару, а також сегментів ринку. 

Цінова політика дає змогу змінити цінову складову конкурентоздатності 

товару, як цього вимагають сучасні ринкові умови ведення торгівлі, і встановити 

рівень ціни залежно від економічної кон'юнктури, стадії життєвого циклу товару 

та інших факторів. 

Стратегічні напрямки цінової політики значною мірою залежать від стадії 

життєвого циклу товару (ЖЦТ). Так, на перших стадіях ЖЦТ (впровадження й 

зріст), коли на ринок виводиться новий товар, в якого практично немає 

конкурентів, продавець має можливість реалізовувати його за цінами, що 

включають монопольний прибуток. 

На наступній стадії ЖЦТ (зрілість) в умовах гострої конкурентної 

боротьби неминуча «війна цін», що по кишені тільки виробникам, які обігнали 

своїх конкурентів за обсягами виробництва й, відповідно, знизили витрати. У цей 

період доцільно розробити гнучку систему знижок для того, щоб, пропонуючи 

товари за більш низькими цінами, стимулювати попит. При цьому слід мати на 
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увазі, що ефект від надання знижок покупцям буде різний. 

При розрахунку знижок необхідно враховувати те, що їхній розмір у 

великій мірі залежить від еластичності попиту щодо ціни. Природно, високі 

знижки виправдані відносно високоеластичних товарів. У цьому разі низькі ціни 

обумовлять таке збільшення попиту, при якому прибуток фірми не тільки не 

зменшиться, але й зросте. 

На заключних стадіях ЖЦТ (насичення і спад) розробка варіантів цінової 

політики вимагає особливої уваги й обережності, оскільки можливості фірми 

щодо зниження ціни, як правило, вже вичерпані. 

Вибір маркетингового підходу до управління ціновою політикою 

підприємства залежить від типу ринку, на якому працює підприємство. 

Головною ознакою, покладеною в основу класифікації ринків, є ступінь впливу 

окремого продавця (покупця) на формування ринкових цін. 

Залежно від ступеня свободи конкуренції розрізняють чотири основних 

типи ринку: чистої (досконалої) конкуренції; монополістичної конкуренції; 

олігополістичної конкуренції (олігополія);  чистої (досконалої)  монополії. 

Ринок досконалої конкуренції складається зі значної кількості покупців та 

продавців будь-якого подібного товару. При цьому частка кожної фірми на ринку 

незначна, тому жодна з них не здатна істотно вплинути на ціну товару. Тому на 

такому ринку роль цінової стратегії мінімальна і продавці не витрачають багато 

часу на її розроблення. 

Ринок монополістичної конкуренції складається зі значної кількості 

продавців та покупців, які здійснюють операції купівлі-продажу не за єдиною 

ринковою ціною, а в широкому їх діапазоні. Наявність значної диференціації цін 

зумовлена пропозицією різних варіантів товарів, які відрізняються між собою не 

тільки якісними характеристиками, а й упаковкою, гарантійним 

обслуговуванням, можливістю купити товар на виплат і т. ін. 

Монополістична конкуренція звичайно виникає за умови одночасного 

існування на ринку значної кількості фірм, таємна угода між якими практично 
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неможлива. Кожен підприємець не може передбачити дії інших учасників ринку, 

працює на свій страх і ризик і сам визначає необхідну цінову політику. 

Олігополія характеризується наявністю невеликої кількості продавців, 

рішення яких щодо визначення цін та обсягів виробництва взаємозв'язані. Це 

викликає значні ускладнення у прийнятті рішень олігополістами порівняно з 

іншими типами ринків. Кожна фірма у своїй поведінці має враховувати не тільки 

реакцію покупців, а також і можливі дії конкурентів галузі, оскільки їхні 

відповідні рішення впливатимуть на прибутковість підприємства. 

Поведінка олігополіста визначається діями двох протилежних сил. Перша 

виявляється в зацікавленості кожного підприємця в максимізації особистого 

прибутку, навіть якщо це призведе до зменшення загального доходу галузі. 

Інша сила, що впливає на поведінку олігополіста, — це зацікавленість 

підприємства в максимізації сукупного прибутку галузі шляхом спільних дій, 

спрямованих на обмеження суперництва між собою. Як правило, такі спільні дії 

набувають форми змови, тобто прихованої або мовчазної угоди фірм з метою 

встановлення фіксованих цін чи обсягів виробництва. 

В умовах досконалої монополії на ринку існує лише один продавець 

(виробник) певної продукції, яка не має близького замінника. За цих обставин 

виробник повністю регулює пропозицію товару, а в питаннях ціноутворення 

диктує ціну або в змозі істотно впливати на неї. Оскільки монополіст тримає у 

своїх руках весь випуск продукції, він стоїть перед альтернативою: або обмежити 

обсяг виробництва з метою встановлення високої ціни, або знизити її для 

збільшення обсягу продажу. Але треба зауважити, що, контролюючи випуск 

продукції, монополіст не завжди зацікавлений у встановленні найвищої ціни, бо 

він прагне максимізувати сукупний прибуток, а не отримати найбільший дохід з 

одиниці продукції. 

У деяких випадках монополія застосовує принцип так званої цінової 

дискримінації. Це відбувається тоді, коли така сама продукція реалізується 

споживачам за річними цінами, хоча витрати на її виробництво однакові. У 
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такому разі термін «дискримінація» не має жодного етичного змісту. Він 

ужинається лише для того, щоб розрізняти позначене ним явище в диференціації 

ціп залежно від якісних характеристик товарів та послуг (наприклад, за 

ґатунками, термінами виконання, наданням гарантій, вмістом корисних речовин 

тощо). У таблиці 1.6 наведені особливості ціноутворення на ринках різних типів 

залежно від конкуренції, а також окремі показники, що характеризують ці ринки. 

 

Таблиця 1.6 –  Особливості ціноутворення на ринках різних типів залежно 

від конкуренції 

Характеристики 

Типи ринків 

чиста конкуренція 
монополістична 

конкуренція 

олігополістична 

конкуренція 
чиста монополія 

1. Наявність 

обмежень 

додаткових умов 

щодо 

становлення цін 

Вільне, 

конкурентне 

Конкурентне 

ціноутворення із 

пріоритетом 

монополізму в 

межах ринку 

диференційо-

ваного фірмового 

продукту 

Монополізоване, 

але обумовлене 

взаємною 

залежністю 

деяких 

конкурентів 

Монополізоване 

ціноутворення 

2. Особливість 

продукту 

Однорідний, часто 

стандартизований 

Диференційо-

ваний, але входить 

у групу замінників 

Може бути 

однорідним, 

стандартизованим 

та диференційова-

ним 

Унікальний, 

немає близьких 

замінників 

3. Число 

підприємств – 

агентів ринку 

Дуже велике Багато Небагато Одне 

4. Контроль 

ринкової ціни 

підприємством 

Не контролюється, 

погоджується з 

ринковою ціною 

Контролюється 

досить обмежено 

Контролюється, 

але з урахуванням 

реакції 

конкурентів, 

можлива змова 

Контролюється 

монополістом 

5. Нецінова 

конкуренція 
Відсутня 

Відіграє значну 

роль 
Є типовою 

Є головною, має 

різні форми 

6. Умови 

входження в 

галузь, на ринок 

і виходи з нього 

Перешкоди 

відсутні 
Відносно легке 

Ускладнене або 

важке 
Блоковане 
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У реальному житті існують деякі форми конкуренції, що впливають на 

поводження монополіста: 

1. Потенційна конкуренція (можливість появи в галузі нових виробників). 

Якщо бар'єри для входу в галузь не є непереборними (а останніми можуть бути 

лише бар'єри юридичного характеру, тобто заборона займатися даним видом 

діяльності), то завжди існує можливість проникнення в галузь нових виробників. 

При цьому чим вище прибуток діючого підприємства-монополіста, тим 

сильніше небезпека потенційної конкуренції. 

2. Конкуренція нововведень (тут маються на увазі як нові технології 

виробництва товару, так і вдосконалення його споживчих властивостей, а також 

поява нових товарів-замінників). Цей вид конкуренції особливо важливий в 

умовах постійного відновлення товарних асортиментів і тенденції до скорочення 

життєвого циклу товару. Загроза конкуренції може виникнути з боку невеликої 

дослідницької організації, яка розробила вдосконалений варіант товару, або якої-

небудь досить далекої в технологічному відношенні галузі, де впроваджене 

виробництво близького за призначенням товару. 

3. Конкуренція з боку товарів-замінників. Існує ряд товарів, які заміняють у 

тій або іншій мірі даний товар. Очевидно, що всі виробники взаємозамінних 

товарів є конкурентами, навіть якщо виробництво кожного з цих товарів 

контролюється тільки одним підприємством. 

4. Конкуренція з імпортними товарами. Внутрішній ринок кожної країни 

характеризується більшим або меншим ступенем відкритості з погляду 

можливості доступу на цей ринок товарів іноземного виробництва. В умовах 

вільної зовнішньої торгівлі підприємство, яке монополізувало виробництво в 

масштабах однієї країни (або декількох країн), все-таки не буде захищене від 

конкуренції та не оволодіє абсолютним контролем над ринком. 

В умовах досконалої конкуренції або монополії проблема вибору стратегії 

практично не виникає. Зовсім інша ситуація спостерігається для конкурентних 

структур олігополії і монополістичної конкуренції. На таких ринках вибір 
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загальнофірмової, маркетингової та цінової політики потребує дійсно творчого, 

нестандартного підходу з боку керівництва і повністю визначає комерційний 

успіх підприємства [55]. 

Цінова політика підприємства розробляється з урахуванням поставлених 

цілей в області ціноутворення, які можна об’єднати в 4 групи: збереження 

стабільного положення на ринку; розширення частки ринку, на якому 

підприємство реалізує свої товари; максимізація прибутку, підвищення рівня 

рентабельності; підтримка й забезпечення ліквідності (платоспроможності) 

підприємства; завоювання лідерства на ринку.  

Коротка характеристика наведених цілей представлена в таблиці 1.7. 

Стратегічні рішення в сфері цінової політики підприємства полягають у 

розробці та реалізації цінових стратегій, які є складовою загальної маркетингової 

стратегії підприємства.  У зв'язку з цим її вибір має бути узгодженим і 

відповідати цілям маркетингової діяльності підприємства. 

 

Таблиця 1.7 – Характеристика цілей в області ціноутворення 

Цілі  Характеристика 

Збереження 

стабільного 

положення на ринку 

при помірній 

рентабельності 

Дана ціль забезпечує фірмі виживання у складних ринкових умовах 

коли занадто багато виробників і присутня гостра конкуренція. Щоб 

забезпечити роботу підприємства й збут товарів у представлених 

умовах, підприємства йдуть на зниження цін, тому що вважають, що 

виживання важливіше за прибуток. Ціноутворення з метою 

виживання означає, що виробник намагається витримати або злегка 

збити цінову конкуренцію. У цьому випадку ціни встановлюються 

на точці беззбитковості або нижче її. Встановлення цін на рівні 

виживання, як правило, є короткостроковою ціллю. Це спроба 

«викупити» час доти, доки виробник не скоротить витрати в 

достатній мірі, щоб отримати прибуток, або ринкова ситуація не 

приведе до підвищення цін. 

Розширення частки 

ринку, на якому 

підприємство 

реалізує свої товари 

Дана ціль часто пов'язана з досягненням підприємством лідерства на 

ринку. Відповідно до цього необхідно формувати ціну й весь 

комплекс маркетингових дій. Окремі підприємства, які прагнуть 

бути лідерами за показниками частки ринку, виходять з припущення, 

що підприємство, якому належить більша частка ринку, матиме 

найнижчі витрати й найвищі довгострокові прибутки. Домагаючись 

лідерства за показниками частки ринку, вони йдуть на максимально 

можливе зниження цін. Варіантом цієї мети є прагнення домогтися 

конкретного збільшення частки ринку. 
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Продовження таблиці 1.7 
Цілі  Характеристика 

Максимізація 

прибутку, 

підвищення рівня 

рентабельності 

При досягненні даної цілі підприємства збільшують прибутковість, 

розширюють відтворювальні, в тому числі інвестиційні можливості. 

Акціонерні товариства можуть збільшити виплати дивідендів за 

акціями. Також можуть ставитися завдання збільшення абсолютної 

суми балансового прибутку, її складових, підвищення 

рентабельності капіталу й тощо. 

Цілі максимізації прибутку, підвищення рентабельності можуть 

бути поставлені в частині як поточної політики цін, так і 

перспективної стратегії ціноутворення. Максимізація поточного 

прибутку – це одне з непростих завдань, хоча й найбільш важливе. 

Більшість підприємців прагнуть до максимізації поточного 

прибутку. Вони здійснюють оцінку попиту й витрат стосовно різних 

рівнів цін і вибирають таку ціну, що забезпечить одержання 

максимального поточного прибутку й максимальне відшкодування 

витрат. У всіх подібних випадках поточні фінансові показники для 

підприємства важливіші довгострокових. Але саме довгострокові 

фактори є найбільш важливими. 

Підтримка й 

забезпечення 

ліквідності 

(платоспроможності) 

підприємства 

Це цінове завдання і стратегія маркетингу в умовах ринку завжди 

актуальне, оскільки стійка неплатоспроможність загрожує 

підприємству банкрутством. Якщо підприємство має надійних 

замовників і проблеми розрахунків не виникають, то керівництву 

однаково необхідно чітко представляти ті передумови, які 

забезпечують стабільну платоспроможність. При цьому слід мати на 

увазі, що фактична ціна – це оплачена ціна, виражена в надходженні 

грошей на рахунок підприємства.  

Надійна й своєчасна платоспроможність замовників – важлива 

умова ділового партнерства. Тому в ціновій стратегії треба вибирати 

замовників з урахуванням їх платоспроможності, йти на вигідні 

форми розрахунків, зокрема передоплату, надаючи бездоганним у 

розрахунках замовникам пільги за цінами, уникати завищення цін на 

товари. 

Завоювання 

лідерства на ринку 

При досягненні даної цілі визначенні цін є одним з найбільш 

важливих завдань ціноутворення великих підприємств і об'єднань. 

Однак на регіональних і локальних ринках лідируюча цінова 

політика може проводитися й не настільки великими 

підприємствами. Цінове лідерство відображає положення 

підприємства на ринку як одного з найбільш активних при 

встановленні загальних цінових рівнів на якісь види продукції. Для 

того щоб зайняти лідируюче положення на ринку, підприємство 

повинне мати достатній потенціал. Протилежною ціновою 

стратегією є пасивний рух за лідером. 

 

Наведемо основні цінові стратегії, які найбільш часто використовуються у 

загальної цінової політиці підприємства з метою досягнення встановлених цілей.  

Стратегія «знімання вершків».  Сутність даної стратегії полягає в тому, що 

спочатку на продукцію встановлюється максимально можлива ціна, за якою вона 
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продається на певному сегменті ринку. Після того, як збут за даною ціною почне 

скорочуватися, підприємство поступово зменшує ціну з метою приваблення нових 

клієнтів. Це дає змогу в кожному сегменті ринку отримати максимальну величину 

прибутку. 

Ефективність стратегії високих цін також залежить від трьох чинників: 

еластичності попиту, структури витрат і рівня конкуренції. Дана стратегія 

ефективна, якщо товар орієнтований на такий ринок, де, як правило, попит 

нееластичний. Це ринок багатих покупців, яких більше цікавить унікальність та 

якість продукції, ніж її ціна. Тому вони згодні заплатити за товар ціну, більшу ніж 

ринкова. 

Другий чинник – витрати. Стратегія високих цін найефективніша відносно 

товарів, у цінах яких основною часткою є змінні витрати. У цьому разі навіть 

незначне підвищення ціни веде до істотного збільшення маржинального доходу, 

який компенсуватиме втрати доходу від падіння обсягів продажу. 

Третьою умовою ефективності стратегії високих цін є наявність у 

підприємства певних захисних бар'єрів, що не дають змоги конкурентам 

проникнути на його сегмент ринку. До основних стримуючих бар'єрів належать: 

− захист товарів патентами; 

− обмеженість можливостей у конкурентів для розробки та освоєння 

аналогічної продукції; 

− висока репутація фірми; 

− володіння ефективнішими каналами збуту. 

Стратегія низьких цін. Ії типовими видами є стратегія виживання і 

стратегія цінового прориву. Стратегія виживання стає основною метою для 

підприємства, коли ринок його товару перенасичений і на ньому панують 

сильніші конкуренти за обсягами виробництва, витратами та якістю продукції. У 

таких умовах для забезпечення реалізації і на цій основі як мінімум 

відшкодування своїх витрат підприємство має спиратися на низькі ціни в надії 

на позитивну реакцію покупців. Іншими словами, щоб вижити, потрібно йти на 
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цінові знижки і, відповідно, на зменшення величини прибутку. 

Стратегію цінового прориву (проникнення) вибирає підприємство, коли в 

нього з'явилися можливості значного зменшення витрат і підвищення якості 

продукції. Спираючись на низькі ціни, підприємство дістає шанс суттєво 

збільшити обсяг реалізації і тим самим витиснути з ринку слабших конкурентів. 

Ефективність стратегії низьких цін залежить від трьох чинників. По-

перше, від еластичності попиту. Чим його еластичність є вищою, тим більшою 

мірою негативний ефект від зниження ціни компенсуватиметься позитивним 

впливом ефекту масштабу. Іншими словами, успішна реалізація стратегії 

низьких цін залежить від наявності значної кількості потенційних покупців, які 

згодні купити товар за нижчою ціною. 

По-друге, від структури витрат на виробництво та реалізацію продукції. 

Стратегія низьких цін найдоцільніша за умови, коли в ціні товару частка змінних 

витрат незначна, а її основою є маржинальних дохід. Завдяки значній величині 

питомого маржинального доходу для компенсації втрат доходу від зменшення 

ціни потрібен відносно незначний приріст обсягу продажу. 

По-третє, ефективність стратегії низьких цін залежить від рівня 

конкуренції. Успішність стратегії низьких цін може бути забезпечена, коли 

конкуренти з певних причин не зможуть відповісти аналогічним зменшенням 

ціни на свою продукцію. До таких причин можна віднести: 

− значну перевагу лідера в можливостях зменшення ціни, що стримує 

конкурентів вступати з ним у «цінову війну»; 

− небажання конкурентів реагувати на зменшення ціни внаслідок 

незначних розмірів сегмента ринку, де діє така ціна; 

− відсутність на ринку значної конкуренції. 

Стратегія нейтрального ціноутворення. За даної стратегії ціни 

встановлюються на середньому рівні, що склався на ринку. У цьому разі 

значення ціни як інструменту цінової політики підприємства не має великого 

значення. Вибір такої стратегії зумовлюється тим, що підприємство не має 
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можливостей установити на продукцію високу ціну, тому що вона (продукція) 

не відрізняється високими споживчими властивостями або на ринку відсутні 

покупці, які б змогли заплатити за товар найвищу ціну.  

Стратегія диференційованих цін досить активно застосовується в 

торговельній практиці підприємств, які встановлюють певну шкалу можливих 

знижок і надбавок до середнього рівня цін для різних ринків, їхніх сегментів і 

покупців. Політика диференційованих цін передбачає сезонні знижки, знижки на 

кількість, знижки постійним партнерам і т.д. 

Стратегія пільгових цін. Пільгові ціни встановлюються для покупців, у 

яких фірма-продавець зацікавлена. Крім того, політика пільгових цін може 

проводитися як тимчасовий захід стимулювання продажів, наприклад, для 

залучення покупців на так звані розпродажі. 

Пільгові ціни є найбільш низькими цінами, за якими фірма продає свої 

товари, і, як правило, встановлюються нижче витрат виробництва й у цьому сенсі 

можуть являти собою демпінгові ціни. Вони застосовуються не тільки для 

стимулювання продажів, але й з метою підриву позицій на ринку конкурентів; 

іноді використовуються при необхідності звільнити складські приміщення від 

залежаного товару й т.д. 

Стратегія дискримінаційних цін. Дискримінаційні ціни є частиною 

загальної цінової стратегії підприємства стосовно певних сегментів покупців і 

встановлюються на найвищому рівні, використовуваному для продажу даного 

товару.  

Стратегія єдиних цін використовується, як правило, тоді, коли товар 

реалізується за каталогами, через канали пакункової торгівлі. Дана політика 

зміцнює довіру споживачів, тим самим сприяє формуванню кола постійних 

клієнтів. При пакунковій торгівлі політика єдиних цін власне кажучи, є єдино 

прийнятною і зручною. 

Стратегія цінового лідера передбачає або прив'язку фірмою свого рівня цін 

до руху й рівня цін фірми-лідера на даному ринку за конкретним товаром, або 



 

76 

 

оформлення угоди (як правило, негласного) з лідером на даному ринку або 

сегменті. Останнє означає, що у разі зміни ціни лідером фірма також здійснити 

відповідну зміну цін на свої товари. 

Стратегія цільових цін. Згідно з даною стратегією, як би не змінювалися 

витрати на виробництво, ціни, об'єми продажів, величина прибутку залишається 

незмінною, тобто прибуток є цільовою величиною. Дана стратегія 

застосовується в основному крупними підприємствами, які займають стійке 

положення на ринку і реалізують продукцію, що володіє високими якісними і 

технічними характеристиками. 

Стратегія незмінних цін використовується у випадках, якщо підприємство 

прагне встановлення і збереження незмінних цін упродовж тривалого періоду 

часу. Але оскільки витрати на виробництво можуть збільшуватися, підприємство 

замість перегляду цін змінює розмір упаковки, вагу товару. Споживач віддає 

перевагу подібним змінам зростання цін. 

Стратегія незакруглених або психологічних цін  використовується шляхом 

встановлення знижених цін проти якої-небудь круглої суми. У споживача 

виникає враження, що дане підприємство ретельно аналізує свої ціни і 

встановлює їх на мінімальному рівні. 

Вибір політики ціноутворення – складний процес, що вимагає урахування 

поточних і перспективних цілей маркетингової діяльності підприємства. Вибір 

стратегії ціноутворення і політики цін підприємства повинен базуватися на 

пріоритетах його діяльності. 

Залежно від особливостей товару, потужності підприємства, його цілей для 

розрахунку ціни можуть використовуватися різні методи. На вибір методу 

розрахунку ціни надає також вплив життєвий цикл товару, його новизна. 

Усі методи ціноутворення, що застосовуються у маркетингу, 

класифікуються за двома великими сукупностями: прямі та непрямі методи 

ціноутворення. 

Методи прямого ціноутворення передбачають безпосереднє визначення 
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ціни, тобто такі методи дозволяють отримати кількісну характеристику ціни. 

Методи прямого ціноутворення ґрунтуються на дослідженні властивостей 

товару та пов’язаних з ним категорій (попит, собівартість, конкуренція тощо). 

Методи непрямого ціноутворення не дозволяють безпосередньо визначити 

ціну, але ці методи певним чином впливають або на саму ціну, або на її 

сприйняття споживачам. Методи непрямого ціноутворення ґрунтуються на 

категорії товарної пропозиції, тобто на товарі та на комплексі маркетингових 

заходів, що супроводжують його споживання або використання [57]. 

Основні сучасні методики  маркетингового ціноутворення ґрунтуються на 

сукупності наступних методів: 

− витратних методів, побудованих на обліку фактичних витрат на 

виробництво і реалізацію продукції; 

− ринкових методах, орієнтованих на споживачів та конкуренцію; 

− параметричних методів, що враховують в ціні техніко-економічні 

характеристики продукції. 

У практиці ціноутворення вітчизняних підприємств витратний підхід є 

найбільш поширеним. Він в основному використовується в галузях зі стабільним 

попитом і конкуренцією. 

Ринковий підхід передбачає процес формування ціни у сфері обігу, а не в 

сфері виробництва. При цьому підході основна увага приділяється сприйняттю 

товару покупцем.  

Застосування методів ринкового ціноутворення з орієнтацією на маркетинг 

дає можливість:  

− використовувати ціну як економічний інструмент для досягнення 

основ- ної мети підприємства, оскільки цінова політика, як правило, пов'язується 

з його загальною стратегією;  

− враховувати умови реалізації продукції на ринку на основі таких 

показників, як рівень конкуренції, цінова еластичність попиту, фаза життєвого 

циклу;  
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− обґрунтовано вибирати методичний підхід до ціноутворення 

(витратний, орієнтований на попит чи на конкуренцію; 

−  обґрунтовано визначати рівень цін на продукцію –  враховувати ціни і 

якість товарів конкурентів, рівень власних витрат виробника на виготовлення 

продукції; 

− у рівні кінцевої ціни продажу враховувати умови кінцевої реалізації і при 

потребі стимулювати збут з використанням системи цінових націнок і знижок. 

Параметричні методи широко застосовуються для розрахунку цін серійних 

товарів споживчого та виробничого призначення, при ціноутворенні нових товарів. 

Взагалі, сам процес визначення ціни має системний характер, він 

здійснюється  за допомогою різних методів ціноутворення та має на меті 

отримання обґрунтованих результатів. Цей процес враховує стратегію та тактику 

ціноутворення в системі маркетингу (рисунок 1.5). 

Розрахунок ціни на товар (продукцію) припускає виконання низки 

послідовних етапів. Це дозволяє забезпечити задоволення потреб споживачів та 

інтереси товаровиробників (рисунок 1.6). 

Методика встановлення ціни на продукцію українських підприємств має 

свої особливості, які залежать від обраних цілей підприємства. Існування 

багатьох факторів, які прямо чи опосередковано впливають на ефективність 

цінової політики сучасного підприємства пояснюють необхідність поєднання 

одразу декількох методів ціноутворення.  

За результатами аналізу переваг і недоліків застосування методів 

ціноутворення та власними дослідженнями можна зробити висновки, що 

здебільшого обмеження є у таких сферах:  

1) надмірному врахуванні внутрішніх чинників;  

2) недостатньому врахуванні ринкових, які не пов’язані з конкретним 

виробництвом;  

3) використанні економічних моделей, що не повністю відображають 

господарські процеси підприємства. 



 

79 

 

 

Рисунок 1.5 –  Розробка стратегії і тактики маркетингового ціноутворення 
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Рис. 1. Розробка стратегії і тактики маркетингового ціноутворення 
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Рисунок 1.6 –  Етапи формування ціни з позицій маркетингу  

Розрахунок ціни на товар (продукцію) припускає виконання низки 

послідовних етапів. Це дозволяє забезпечити задоволення потреб споживачів та 

інтереси товаровиробників (рис. 2). 
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Отже, формування маркетингової цінової політики потребує 

індивідуального підходу до її розробки. Надання маркетологам всебічної та 

детальної інформації дозволить забезпечить правильну цінову політики 

підприємства.  

 

 

1.5 Маркетингові стратегії невеликих компаній в умовах економічної 

кризи 

 

Малий і середній бізнес відіграє ключову роль у сучасній економіці. Він є 

важливим джерелом доданої вартості, в якому зайнято велика кількість 

найманих працівників. Передбачається, що його значення в глобальній інтеграції 

економіки 21-го століття буде і далі збільшуватися. Двома самими специфічними 

особливостями малих підприємств є їх чутливість і нестійкість. Практика 

показує, що в перший рік існування виживає трохи більше половини малих 

компаній. Причиною цього є наявність великої кількості бар’єрів у розвитку 

малого підприємництва та труднощі їх подолання. 

Ці бар’єри можуть бути розділені у відповідності з різними критеріями, 

такими як: важкості виходу на ринок, труднощі в підтримці цього ринку, бар’єри, 

пов’язані з управлінням матеріальними ресурсами і фінансовим управлінням. 

Найбільш часто малі підприємства стикаються з такими проблемами, як 

ускладнений доступ до зовнішнього фінансування, слабкі і ненадійні джерела 

фінансової інформації, невірне прийняття управлінських рішень, невеликий 

досвід менеджерів в управлінні фінансами [62]. 

Найбільш слабким місцем в малому бізнесі, як правило, є саме маркетинг. 

Зазвичай керівник, бажаючи максимально заощадити на оплаті праці 

співробітників, навіть не замислюється про притягнення відповідного 

компетентного фахівця. Пам’ятаючи розхожу істину «Реклама – двигун 

торгівлі», всі маркетингові заходи в таких організаціях зводяться саме до 



 

82 

 

реклами, в кращому випадку, в поєднанні з якимись найбільш видовищними 

елементами маркетингового інструментарію, типу промоції. 

Поглиблення маркетингових проблем малого бізнесу пов’язано як зі 

зниженням платоспроможного попиту населення, так і з пошуками нових ринків 

збуту, посиленням конкуренції з боку великих підприємств. Ситуація 

погіршується неможливістю диверсифікації виробничої діяльності в умовах 

нестачі фінансових ресурсів [63]. 

Якщо ви все-таки вирішили обійтися без професійного маркетолога, 

потрібно добре розуміти, що для успішного входження в ринок, утримання 

позицій в своєму сегменті і подальшого розвитку необхідно використовувати 

підхід інтегрованих маркетингових комунікацій (Integrated Marketing 

Communications або ФОССТИС – система формування попиту і стимулювання 

збуту). Він полягає в поєднанні чотирьох основних комунікацій маркетингу, 

об’єднаних для досягнення цілей організації. Це – реклама, піар, прямий 

маркетинг (директ-маркетинг) і стимулювання збуту. Перші дві комунікації 

будуть розглянуті в наступних статтях циклу, а на двох останніх зупинимося 

докладніше. 

Прямий маркетинг, як і директ-маркетинг звертаються безпосередньо до 

споживача, минаючи інформаційних посередників типу преси, радіо чи 

телебачення. Для здійснення цієї комунікації використовують CRM-концепцію 

формування баз даних клієнтури організації та управління взаємовідносинами зі 

споживачем на всіх етапах його зіткнення з організацією. Директ-маркетинг 

орієнтується на кожного споживача індивідуально за допомогою адресних 

поштових, e-mail або SMS-розсилок, від телефонних дзвінків, іменних 

дисконтних карт і т.ін. Метою комунікації прямого маркетингу є невеликі цільові 

групи клієнтів, об’єднані спільними інтересами, потребами і можливостями. 

Стимулювання збуту має на меті прискорення збуту товарів по всьому 

маршруту їх руху від виробника до кінцевого споживача, завдяки використанню 

комплексу маркетингових інструментів, таких як, наприклад, програма 
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лояльності (заходи щодо забезпечення повторного звернення клієнта в фірму – 

дисконти, сервісне обслуговування), знижки, лотереї та розіграші, подарунки, 

дегустації, промо-акції або дилерські програми для оптових покупців. 

У поєднанні з рекламою і PR-заходами прямий маркетинг і стимулювання 

збуту дає синергетичний ефект, взаємодоповнюючи і підсилюючи один одного. 

Однак застосовувати цей підхід слід в рамках досить довгострокового (3-5 років) 

маркетингового плану. Основними частинами такого плану є: аналіз даних про 

активність на ринку (аналіз ринку, конкурентів, товарів або послуг, збуту і 

факторів зовнішнього середовища); аналіз власного становища на ринку 

(виявлення сильних і слабких сторін своєї фірми); мети маркетингу - бажане 

становище власної фірми (рівень продажів, охоплення споживача, частка на 

ринку і т.ін.) з конкретними термінами досягнення; обрані стратегії маркетингу 

- конкретні недеталізовані сценарії досягнення цілей; робоча програма - тактичні 

напрями, терміни, відповідальні особи та вартість заходів (наприклад – 

мадіаплан, створення сайту, промо-акції); бюджет (прибутку / збитки) – 

кошторис маркетингового плану, а також показники оцінки його реалізації; 

контроль – оцінка проміжних результатів реалізації маркетингового плану, 

аналіз обсягів і прибутковості продажів, коригування з метою уникнення ризиків 

зовнішнього середовища по ходу реалізації плану. 

При розробці маркетингового плану найбільші труднощі, як правило, 

виникають при виборі основної стратегії маркетингу, а також додаткових 

стратегічних завдань і стратегій щодо окремих елементів комплексу маркетингу. 

Базові стратегії розвитку. Лідерство за рахунок економії на витратах - 

витрати повинні бути нижче, ніж у конкурентів за рахунок жорсткого контролю 

над витратами і підвищення ефективності виробництва; стратегія диференціації 

- акцент на відмінні риси для монополістичної ситуації в своїй ніші; стратегія 

спеціалізації - концентрація на максимальному задоволенні потреб невеликого 

цільового сегмента ринку, групи споживачів (може застосовуватися в комбінації 

з першими двома стратегіями). 
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Стратегії конкуренції. Стратегія лідера: розширення споживчого попиту – 

виявлення нових застосувань існуючих товарів або стимуляція збільшення 

разового споживання товарів; оборонна – захист від конкурентів шляхом 

інтенсифікації збуту, введення інновацій і технологічного вдосконалення, 

створення для конкурентів додаткових бар’єрів (наприклад, цінових або 

ліцензійних); наступальна – підвищення рентабельності за рахунок зниження 

витрат, завдяки чому з’являється конкурентна перевага і збільшується частка 

ринку. Стратегії претендента на лідерство: фронтальна атака – виведення на 

ринок нових товарів, зниження ціни, інтенсивна реклама, заходи щодо 

стимулювання збуту та ін. (Використовуються всі засоби, які застосовує лідер 

безвідносно його слабких місць, стратегія застосовується за умови значної 

переваги); флангова атака – здійснюється за напрямами (регіони, сегменти 

ринку, збутові мережі), в яких лідер свідомо слабкий. Стратегії послідовників: 

творча сегментація – концентрація на прибутку, а не на збільшенні збуту або 

частки ринку, посилення тих сегментів ринку, де фірма найбільш вузько 

спеціалізована і більше шансів уникнути конкуренції; впровадження науково-

дослідних і дослідно-конструкторських розробок  – застосування інновацій і 

технологічних удосконалень з метою зниження витрат і надання товарам 

унікальних властивостей; стратегія фахівця – збігається з базовою стратегією 

концентрації. 

Стратегії зростання. Проникнення: розвиток первинного попиту – 

збільшення розміру ринку шляхом залучення нових споживачів, спонукання 

використовувати товар більше і частіше; збільшення своєї частки на ринку за 

рахунок конкурентів (захист своїх позицій на ринку) – шляхом поліпшення 

товарів, демпінгу цін, стимулювання збуту; придбання ринків – купуються 

фірми-конкуренти, або організовуються спільні підприємства для контролю над 

більшою часткою ринку; раціоналізація ринку – скорочення слабких сегментів 

ринку, концентрація на найбільш рентабельних напрямках; організація ринку – 

політичний вплив на загальну економічну ситуацію, ініціювання законопроектів, 
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підписання угод з конкурентами, співпраця з органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями тощо для лобіювання своїх 

комерційних інтересів. Розвитку продажів на нових ринках: виділення нових 

сегментів ринку; освоєння нових каналів збуту; охоплення нових територій. 

Розвитку за рахунок нових або поліпшених товарів: додавання нових 

характеристик товарів, розширення асортименту (його модифікація і 

раціоналізація), оновлення лінійки товарів, поліпшення якості. Стратегії 

диверсифікації: концентрична – за рахунок виведення нових товарів, близьких 

технологічно, на нові ринки; чиста –освоєння нових видів діяльності. 

Стратегії інтеграції. Інтеграція «назад» – має на увазі придбання джерел 

сировини, комплектуючих та інших матеріалів, необхідних для діяльності фірми. 

Інтеграція «вперед» – націлена на набуття контролю над каналами збуту 

продукції (наприклад, відкриття роздрібної мережі). Горизонтальна інтеграція – 

передбачає поглинання основних конкурентів, завоювання доступу до сегментів 

ринку, партнерам і споживачам конкурентів.  

Стратегії охоплення базового ринку. Концентрації або фокусу – збігається 

зі стратегією фахівця і з базовою стратегією концентрації, відрізняється 

прагненням до високої частки ринку в чітко визначеній ніші. Функціонального 

фахівця – спеціалізація на одній функції, але з охопленням всіх груп споживачів, 

зацікавлених в цій функції (наприклад, вантажоперевезення). Спеціалізації по 

клієнту – певної категорії клієнтів пропонується широкий спектр товарів і послуг 

(наприклад, спеціалізація на музикантів, що використовують електронні музичні 

інструменти та обладнання для шоу-бізнесу). Селективної спеціалізації – 

здійснюється випуск багатьох товарів на різних ринках, не пов’язаних між 

собою. Стратегія повного охоплення – передбачається випуск якомога повного 

асортименту товарів або послуг, що задовольняє всім групам споживачів. 

Мале підприємництво є важливим складовим елементом ринкової 

економічної системи. Воно проникає в усі системи економічного та соціального 

життя суспільства: в виробництво, комерцію, сферу фінансів, тіньову економіку, 
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світ мистецтва і духовних цінностей. Мале підприємництво забезпечує 

необхідну мобільність в умовах ринку, забезпечує спеціалізацію і кооперацію, 

дозволяє підвищити гнучкість і ефективність будь-якого бізнесу [64]. Малий 

бізнес виконує серйозні економічні і соціальні завдання [65]. Широке 

впровадження маркетингових концепцій управління в практику малих 

підприємств дає можливість вирішувати перелік завдань, необхідних для 

ефективного функціонування економіки держав. Однак маркетингова діяльність 

малих підприємств, особливо виробничих в тому числі, має свою специфіку. Це 

особливо стає відчутним під час кризових явищ при наявності незначних 

фінансових ресурсів підприємства. Адже саме малі підприємства найчастіше 

страждають від наслідків змін в маркетинговому середовищі. Їх керівники мають 

потребу в зрозумілих рекомендаціях щодо власної маркетингової діяльності в 

таких умовах. Врахування специфіки управління малим підприємством сприяє 

підвищенню ефективності розробки і реалізації маркетингових програм малими 

підприємствами. 

В даний час економіка України переживає радикальну системну 

трансформацію. Одним з ключових компонентів нової системи управління на 

підприємствах і організаціях є маркетингова система. Необхідність формування 

українського маркетингу визначається тенденціями в теорії і практиці 

глобального управління. Одним з важливих питань є створення теоретичних 

концепцій розвитку маркетингу і аналіз його досвіду з метою виявлення 

тенденцій, можливостей і умов формування системи маркетингу в Україні. 

Розвиток маркетингу в Україні яке знаходиться на еволюційному шляху 

ринкової економіки, засноване на ринкових законах і правилах. Розвиток 

маркетингу і інтеграція з його системою управління відображає рівень ринкової 

економіки. Сувора конкуренція на ринку, низька платоспроможність населення, 

недостатній оборотний капітал, постійне збільшення витрат виробництва 

ускладнюють скорочення і конкурентоспроможність вітчизняної продукції. 

Сьогодні, в нинішні економічні часи, рішення нових проблем, що стоять перед 
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підприємствами, реалізується з використанням принципів і методів маркетингу. 

У цьому контексті маркетинг характеризується як система виробництва і 

управління споживчими продуктами з точки зору продуктивності, 

рентабельності і рентабельності в перспективі виробника. Рівень задоволеності 

споживачів більшістю товарів і послуг, вироблених в Україні, як і раніше 

залишається низьким, в цей момент спостерігається значне внутрішнє і 

регіональна нерівність через інтенсивного розвитку виробничих потужностей і 

окремих видів. Тенденція девальвації в економіці України, зростання вартості 

загальних виробничих потужностей, а також розвиток і модернізація 

підприємств через його фінансове  становище створюють значні труднощі. 

Маркетинг – це універсальна система, яка створює сприятливі умови для 

поліпшення ділової практики в ринкових умовах і допомагає уникнути багатьох 

помилок у виробництві, продажах, фінансах і так далі. Як суміш наукових, 

ділових і експериментальних методів в реальному часі. Всі визначення сучасного 

маркетингового характеру тісно пов’язані з товарним ринком, а споживчі та 

промислові товари і послуги розподіляються відповідно до індивідуального 

обсягом використання. Недостатньо мати якісні товари і послуги для 

максимізації продажів і отримання прибутку, щоб мати можливість передати 

свою свідомість. 

Розробка детальних планів по всіх аспектах маркетингової діяльності 

підприємства. Структура таких маркетингових планів повинна включати в себе 

список ключових показників, опис ринків, їх ключових частин, споживачів 

(покупців), конкурентів, потенційних труднощів через конкуренцію, 

конкурентних переваг, твердих цілей, які повинні бути досягнуті протягом 

періоду планування, маркетингова стратегія – цільові ринки, програми 

економічної ефективності, конкретні дії на всіх його принципах, оціночні 

доходи. Компанія розробляє окремий маркетинговий план для кожного типу 

продукції (товарів), виробництва різних сортів, які працюють на різних ринках. 

У цій роботі ви знайдете маркетингові стратегії для своїх цілей і багато іншого. 
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Планування маркетингу, його роль і переваги. Маркетинговий план являє 

собою набір маркетингових цілей, стратегій, а також набір заходів для реалізації 

в реальному часі. 

Мета маркетингового плану – домогтися зростання виробництва, продажу, 

доходів, що відповідає стратегічним планам. 

Маркетинговий план включає в себе плани виробництва, виробництва 

товарів, діяльності на ринку і виробництва брендів. 

Зазвичай існує 3 типи графіків планування маркетингу: 

− довгостроковий план; 

− середньостроковий план; 

− щорічне планування. 

Довгостроковий план (5-10 років) визначає фактори, які впливають на 

ринок цього товару на кожен конкретний продукт, мета запланованого періоду, 

стратегічний підхід до прибутковості. До кінця кожного року в довгостроковий 

план будуть внесені поправки і доповнення. 

У середньостроковій перспективі (2-5 років) це залежить від того періоду, 

в якому він насправді, оскільки він не має далекосяжних перспектив. Це 

довгостроковий план планування. 

Щорічне планування – це розподілена версія довгострокового плану для 

виконання в цьому році. Річний план містить докладний опис маркетингових 

умов, можливостей і загроз, цілей і завдань кожного продукту, що випускається, 

маркетингової стратегії і програми дій в цьому році. 

Фактори, що впливають на ефективний маркетинговий план: 

− аналіз реалізації минулого маркетингового плану; 

− аналіз поточної ситуації на ринку, динаміка її зміни; 

− аналіз факторів ділової стабільності організації, факторів ринкового 

попиту на товари, вироблені організацією. 

Кожна компанія повинна визначити свою мету і політику і побудувати 

майбутній план. 
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Маркетинговий план – це спеціалізація планів документів, які 

створюються з метою маркетингу на певний період часу. Маркетинговий план 

призначений для кожної стратегічної бізнес-одиниці. В цілому компанії: річні, 

довгострокові і стратегічні плани. 

Довгостроковий план відображає основні чинники і сили, які впливають на 

організацію в найближчі роки. Він включає довгострокові цілі, ключові 

маркетингові стратегії, ресурси. 

Стратегічний план покликаний допомогти компанії використовувати свої 

можливості в постійно мінливому середовищі. Він починається з визначення 

глибоко укорінених цілей і боргу компанії, а потім викладає конкретні цілі 

SWOT-аналізу (сильна і вразлива сторона компанії і можливий звіт про ризики). 

Стратегічне планування включає в себе декілька компонентів: 

Борг (основна мета компанії). Приклад: надання комп’ютерів для всіх. 

Стратегічний аудит (індикація ринку, конкурентоспроможність в 

економічному середовищі, де організація, баланс, звітність про прибутки і 

збитки будуть функціонувати), SWOT-аналіз (сильні і слабкі сторони і загрози). 

Аналіз бізнес-портфеля (спосіб оцінки і оцінки ділової активності і самої 

компанії). Цілі і стратиграфія (стратегія розвитку). 

Етапи маркетингового планування. Маркетинговий план складається з 

кількох етапів: 

1) Ситуаційний аналіз. Ось фактори, що впливають на маркетингові дії, і 

досвід минулого року (продажу, витрати попереднього періоду). Він також 

розглядає ситуацію на ринку , вивчення конкурентної практики, прогнозує 

конкуренцію і стан конкуренції в майбутньому. 

2) Налаштування маркетингових цілей. Цілі мають бути виконані. 

Приклад: збільшення продажів на 10%. 

3) Визначення маркетингової стратегії. Маркетингові стратегії є 

перспективним напрямком фірми. Вони засновані на намічених цілях, 

споживачах, прогнозі і аналізі покупців, а також на здатності підприємства. 
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4) Удосконалення практичної реалізації програми. Він включає в себе всі 

елементи маркетингової стратегії: щомісячні графіки, ці таблиці показують 

початкові і кінцеві результати виконуваної роботи і виділені їм кошти. Приклад: 

рекламна компанія, знаходить рекламне агентство для співробітників, визначає 

вибір рекламних пауз, розміщення реклами та багато іншого. 

5) Підготовка маркетингового бюджету. Бюджет надається у вигляді 

таблиці, де ви можете бачити доходи і витрати, суму прибутку. Бюджет 

маркетингу схвалений топ-менеджерами. 

6) Контроль. План навчання маркетингу буде представлений в письмовій 

формі всім керівникам та керівникам. Анотації та резюме  включені в звіт. 

Реалізація маркетингового плану вимагає адекватної фінансової 

підтримки. 

Маркетинговий бюджет – це маркетинговий план, плановий прибуток, 

збитки і прибутки. У маркетинговій практиці для визначення маркетингового 

бюджету використовуються кілька методів: 

1) Метод розрахунку (в залежності від наявності коштів). На додаток до 

маркетингу кошти виділяються на виробництво. Інша частина грошей 

направляється на зв’язок. Цей метод використовується для сильної орієнтації на 

виробництво. Недоліки: 

а) мінімальна увага приділяється; 

б) відсутність зв’язку між цілями і витратами; 

в) ризик невтручання. 

2) Спосіб зростання. Бюджет заснований на майбутньому фінансуванні, 

зменшенні або збільшенні певного бюджету. 

Переваги: враховуються простота зростання, минулі перемоги і майбутні 

тенденції. Невдача: обсяг бюджету не пов’язаний з цілями і роллю інтуїції. 

3) Метод паритету з конкурентом. Цей метод вимагає від конкурентів 

розрахунку витрат на маркетинг.  Завдання: важко вибрати близькість інтересів 

конкурента і положення на ринку. 
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Переваги: орієнтована на ринок, визначає фактичну вартість 

відвантаження. Недоліки: метод не ловити лідера, важко визначити маркетингові 

витрати конкурентів. 

4) «Частка продажів». Фірми пов’язують доходи від продажів і 

маркетинговий бюджет. 

Привілей: використання обсягу продажів стека і баз зміни. 

Відсутність: відсутність контакту з цілями, маркетингові витрати будуть 

скорочені в погані періоди часу і будуть збільшуватися протягом хорошого 

періоду часу. 

5) Метод цілі визначає цілі і їх власний бюджет. 

Привілей: зв’язок між витратами на цілі, вміння оцінювати поразки і 

перемоги. 

6) Метод «повернення інвестицій». Обчислюються вигоди від різних 

витрат на маркетинг. Впровадження нового продукту - це великий дохід від 

рекламних витрат, просування по службі, продажу персоналу. Відповідно, багато 

ресурсів плануються для корисних маркетингових цілей. 

Для українських підприємств зазвичай характерна тенденція фінансування 

товарів, які забезпечують економію інших видів діяльності, включаючи 

маркетинг. 

Багато компаній в країні не планують маркетинг. Менеджери малих фірм 

вважають, що маркетинг необхідний тільки для великих корпорацій. Деякі 

українські компанії говорять, що ринок швидко змінюється, тому його не 

потрібно планувати. Це помилка, і ясно, що планування є обов’язковим для 

компаній. Інтенсивні зміни на ринку насправді ускладнюють планування. Однак 

керівництво фірми керується тільки ретельним плануванням прогнозів і 

адекватною відповіддю на них. 

Дослідження чотирьох провідних американських компаній показали, що 

продажі і прибутковість компаній, які систематично здійснюють планування, 

ростуть швидкими темпами. 
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Маркетингові плани не розділяються з завданням менеджерів, які 

формують його, оскільки графік реалізації і витрати не визначені, а практично 

немає. 

Щоб зробити маркетингові плани більш ефективними і успішними, 

необхідно мати об’єктно-орієнтовані операції, організаційну систему, 

компетентну методологію, письмовий план. 

Маркетинговий план повинен бути чітко визначений і обговорено в 

команді. Беруть участь менеджери з маркетингу, які  повинні знати суть, роль, 

цілі, аналітику і способи розробки маркетингового плану. Для успішної 

реалізації плану необхідно чітко розрізняти завдання між менеджерами і 

встановлювати граничні терміни їх виконання, бюджет. 

Маркетингові плани здійснюються корпорацією і її підрозділами, 

стратегічними бізнес-одиницями, компаніями, типами продуктів і окремими 

продуктами, окремими ринками і всіма компонентами маркетингового 

комплексу. 

Маркетингові плани розподіляються наступним чином: 

− обсяг охоплення; 

− термін дії; 

− актуальність; 

− методи розробки. 

Плани покриття розділені на три групи: загальні, інтегровані і 

перебільшені. 

Плани об’ємного маркетингу діляться на стратегічні і тактичні. 

Стратегічний маркетинговий план визначає основні цілі, і тактичний план 

розглядає їх детально. 

Стратегічний маркетинговий план, заснований на ринкових умовах і 

можливостях, ставить глобальні цілі і визначає перспективи розвитку компанії. 

Тактичний план призначений для вирішення поточних завдань і включає методи 
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і інструменти, які можна використовувати для планування цін, реклами, каналів 

продажів і планування послуг. 

Стратегічний план впливає на річний план маркетингу. Наприклад, цілі 

річного маркетингового плану визначаються цілями, викладеними в 

п’ятирічному стратегічному плані. 

Для створення маркетингового плану використовуються різні підходи. 

Деякі компанії можуть мати маркетингові плани для певних видів продуктів, в 

той час як інші можуть бути розроблені для проникнення на конкретний ринок і 

для поліпшення його стану або можуть бути зроблені плани для кожного ринку 

з видами продукції. Ось чому маркетингові плани можуть бути уніфіковані, а 

також індивідуальні внутрішні плани. 

Плани розвитку маркетингу полягають в наступному: планування зверху 

вниз, планування знизу-вгору, контрпланування.  

При плануванні зверху вниз керівництво визначає маркетингові цілі і 

плани і, отже, відповідає за їх розвиток. 

Від заснування до заснування маркетинговий відділ визначає свої цілі і 

розробляє маркетинговий план, який стверджує вище керівництво. У такій 

ситуації співробітники беруть участь в процесі планування і управління і беруть 

на себе відповідальність. 

У методі контрпланування  визначені цілі зверху вниз і виконується нижнє 

планування. Вище керівництво визначає можливості і потреби фірми і ставить 

спільні цілі протягом року. Розроблений на основі їх маркетинговий  план 

повинний бути затверджений вищим керівництвом. Нарешті, компанія зробила 

план. 

Насправді, процес планування здійснюється наступним чином: маркетинг, 

продажі, менеджер з маркетингу. Маркетинг збирає і аналізує інформацію про 

політику. будуть створені промислові, фінансові та особисті плани на основі цієї 

інформації. Після того, як план був розроблений і затверджений, відділ 

маркетингу створює маркетинговий план для фіналу. На практиці найбільш 
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часто використовується метод планування. Розробка плану маркетингу, аналіз, 

планування, реалізація плану і етапи контролю. 

Підготовлений  план на стадії маркетингу, і він буде представлений 

вищому  керівництву   в формі письмового звіту. Тези повинні бути записані в 

порядку, встановленому в анотації до доповіді. 

Маркетингова стратегія є невід’ємною частиною стратегічного управління 

компанією. 

Мета стратегії – досягнення довгострокових конкурентних переваг, які 

забезпечать високу економічну ефективність компанії. 

У теорії маркетингу розглядаються різні маркетингові стратегії, і для їх 

вибору використовуються методи аналізу матриць і конкурентних індексів. 

Їх простота: 

1) Матриця товарних і ринкових можливостей – American.I.Ensof. Ця 

матриця – відмінний інструмент, який допоможе вам визначити потенціал 

зростання. У ньому показані чотири шляхи розвитку: вхід на ринок, розвиток 

ринку, розвиток продукту, диверсифікація. 

Залежно від рівня насичення ринку, компанії стратегічного вибору. 

Стратегія входу на ринок використовується для просування товарів за 

конкурентними цінами і збільшення продажів на ринку. 

Стратегія розвитку ринку заснована на тому, що фірма намагається 

збільшити продажі існуючих продуктів на новому ринку або заохочує 

споживачів застосовувати свої інноваційні продукти. Демографічні чинники в 

результаті інтернаціоналізації створюють нові географічні ринки. 

Стратегія розвитку продукту – заснована на поточному ринку для фірми 

по збільшенню продажів нових або модифікованих продуктів. 

Стратегія диверсифікації – фірма вирішує вийти на нові ринки з новими 

товарами. Ці товари можуть бути новими для фірми. В ході стратегії 

диверсифікації фірма переходить в нову галузь сервісу. Різне: материнська 

компанія Daimler-Benz стала найбільшою авіакомпанією в світі. 
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2) Матриця зростання, частка ринку в кінці 60-х років була створена 

американською консалтинговою фірмою «Bostan Consulting Group». Ця модель 

заснована на концепції DTP і оцінюється для оцінки та фінансування. Ця матриця 

дозволяє компанії класифікувати кожен з підрозділів своєю часткою на ринку. 

Щоб використовувати матрицю, необхідно вказати вертикальні темпи зростання 

підприємства. 

Можна визначити: 

а) яка з компаній відіграє провідну роль, ніж конкуренти; 

б) визначити  свою динаміку ринку: розвивається або зменшується. 

Частка на ринку : високий або низький. Високий рівень продажів «Зірки»,  

«Тихі діти». Низькі продажу «Корови», «Собаки».  

«Зірки» – напрям діяльності, яке має велику частку на ринку, що вимагає 

значних інвестицій (для зниження цін, широкого спектра реклами, зміни 

продукту) для підтримки швидкого зростання. Згодом розвиток сповільнюється. 

Ось чому «зірки» переходять до «корів». 

«Корови» – це компанія, яка придбала значну частку на ринку. Вони 

характеризуються повільним зростанням, але вони мають велику частку на 

ринку. «Корови» приносять велику користь. Ці гроші підтримують розвиток 

інших виробничих підприємств. Маркетингова стратегія компанії зосереджена 

на «рекламних оголошеннях», цінах і стимулах для маркетингу. 

«Важкі діти» – це фірма, яка має невелику частку ринку в 

швидкозростаючих галузях. Провідним місцем на ринку є товар конкурента. 

Кошти необхідні для підтримки і збільшення частки ринку (нові товари, нові 

канали продажів і т.ін.). Вибір стратегії залежить від того, чи може дане 

підприємство конкурувати. 

«Собаки» – невелика частка на ринку, а товари - це повільно зростаючі 

фірми, які можуть генерувати самофінансуємий прибуток, але не обіцяють бути 

джерелом доходу. Така компанія може перейти на спеціалізований ринок і вийти 

на ринок, розділивши його до мінімуму. 
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3) Стратегічна модель Портера (Майкл Портер, 1980). Щоб отримати 

прибуток вище середнього, фірма повинна дотримуватися сильної позиції по 

відношенню до конкурентів. Щоб визначити своїх конкурентів, вам необхідно 

виконати одну з наступних трьох стратегій: 

а) стратегія привілеї – основна увага приділяється великому ринку фірми і 

витратами на скорочення виробництва; 

б) стратегія диференціації. Продукт фірми повинен відрізнятися від 

продукту конкурентів (дизайн, очікування, простота і т. ін.). В результаті ціни не 

відіграють важливої ролі для споживачів; 

в) стратегії концентрації. Фірма розподіляє спеціальний сегмент ринку за 

низькими цінами і простими підприємствами. Це дозволяє знизити витрати і 

пропонувати товари на ринок для особливих клієнтів, тим самим створюючи 

високий рівень обслуговування для фірми. Ось чому кожна фірма повинна 

вибрати відповідну стратегію для розробки своїх продуктів. 

Стратегічне планування відноситься до набору дій і рішень, які є основою 

спеціального планування. Зазвичай компанії складають річні, довгострокові і 

стратегічні плани. 

Річний план розрахований на короткий період часу, визначаючи поточну 

ситуацію, цілі, стратегію і бюджет компанії за попередній рік і форму контролю. 

Довгостроковий план визначає основні чинники і сили, які компанія має на 

довгі роки. У ньому викладені ключові довгострокові цілі, ключові маркетингові 

стратегії. В нього щорічно включаються поправки і доповнення. 

Стратегічний план спрямований на те, щоб застосувати до своєї компанії 

всі можливості зовнішньої середовища для своєї власної вигоди. Він 

спрямований на встановлення стратегічних контактів між можливостями і 

цілями компанії. 

Стратегічне планування є основою інших планів компанії. 

1) Воно починається з визначення глобальних цілей і завдань компанії. 
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Місія каже, що метою компанії є досягнення певної теми. Місія переведе 

команду компанії в конкретний пункт призначення. 

2) Встановлюються конкретні цілі, і збирається вся інформація про 

внутрішнє середовище і конкурентів.   

Ось «дерево мети»:  

3) swot-аналіз, всі можливості і небезпеки; 

4) поведінка визначає, які товари і які дії зробити; 

5) незалежно від товару, кожна сторона також буде обробляти свої власні 

маркетингові та інші плани. 

SWOT-аналіз дозволяє виявити сильні і слабкі сторони, можливості і 

проблеми організації. 

Типовий проект:  

Економічна ситуація. У зв’язку з поліпшенням економічної ситуації 

купівельна спроможність споживачів у всіх регіонах України буде 

збільшуватися. 

Демографічні зміни. Поліпшення демографічної ситуації, тобто 

збільшення чисельності населення і молодих сімей, збільшує число споживачів, 

які хочуть купувати побутову техніку. 

Ринок. Визначено поточний стан і перспективи цього ринку. 

Технології. Володіючи спеціальними функціональними властивостями на 

основі нових технологій побутової техніки і так далі. 

Загрози: Діяльність конкурентів. Аналізується конкурентоспроможність 

ринку і присутність потенційних конкурентів. 

Демографічні зміни –несприятливі наслідки логарифмічних ситуацій. 

Певні сильні і слабкі сторони. 

Ось ключові фактори успіху. 

Важливо враховувати стадію життєвого циклу в формуванні стратегії 

(поява, швидке зростання, зниження). В поле зору 5 класичних ситуацій: 

− конкурентоспроможність в нових районах і районах, що швидко     
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− розвиваються;    

− конкурентоспроможність в районах з застоєм і занепадом; 

− конкуренція галузей в довгостроковій перспективі; 

− конкурентоспроможність в окремих областях; 

− конкурентоспроможність на міжнародних ринках;  

В результаті аналізу маркетингових стратегій фірми можна класифікувати 

за кількома ознаками: 

− походження фірми, логіка розвитку і традиція управління; 

− можливості, які виникають, потенційний попит, ринкова кон’юнктура; 

− характеристика фірми: її частка, абсолютна і відносна частка ринку, 

ступінь активності на ринку; 

− традиційні пріоритети для фірми; 

Ґрунтуючись на фундаменті і закономірності  розвитку компанії, ми 

можемо показати такі приклади стратегічного маркетингу: 

− план; 

− підприємництво; 

− практичність. 

На основі успішних компаній в умовах стагнації галузей застосовуються 

такі стратегії: 

1) дотримання стратегії розвитку і розвитку перспективних сегментів 

ринку; 

2) проведення відмінності між поліпшенням якості та інноваціями; 

3) безперервна важка робота, щоб зробити, щоб скоротити витрати. 

Особливості та завдання стратегічного планування в маркетингу. 

Загальна стратегія компанії зазвичай відповідає маркетинговим стратегіям. 

Ці фактори також визначають місію компанії, оскільки маркетинг спрямований 

на задоволення потреб  споживачів. Зазвичай в стратегічному плануванні 

виділяють: частку ринку; розвиток ринку; зростання. 
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 На практиці багато лідерів прирівнюють стратегічне планування до 

«стратегічного маркетингового планування». 

Однак стратегічне планування маркетингу має такі особливості: 

По-перше, на основі методологічних принципів компанія обробляє 

маркетингову концепцію, яка ставить стратегію споживача в важливу групу 

споживачів. 

По-друге, воно визначає ринкові можливості і потенціал фірми, які стануть 

основою для розроблення стратегічного плану. 

По-третє, в рамках одного підрозділу маркетинг визначає найбільш 

ефективні способи досягнення стратегічних цілей. 

Орієнтація маркетингової стратегії повинна бути спрямована на цільових 

споживачів. Як тільки компанія вибирає ринок, віна ділить його на частки і 

вибирає майбутнє. Таким чином, вона концентрує свої зусилля на 

обслуговуванні цих обраних сегментів. 

Маркетингова стратегія допоможе вам визначити основні цілі і конкретні 

маркетингові програми. 

Маркетингові дослідження засновані на ситуаційному аналізі та 

забезпечують два напрямки: експертиза товарів; дослідження ринку. 

Маркетингові стратегії складаються з поєднання заходів в рамках 

маркетингового комплексу (товари, продаж, ціни, розподіл, персонал). 

Стратегії також повинні бути досягнуті в межах досяжності ресурсів і 

наявних ресурсів. 

Контроль маркетингової діяльності – це процес контролю за тим, як 

відбувається в організації в цілому та в її структурних підрозділах досягнення 

визначених маркетингових цілей. Основні питання контролю: 1) чи досягнуто те, 

до чого прагнули; 2) якщо не реалізовано визначені цілі, то які причини; 3) які 

потрібні зміни в своїх планах та в організації для забезпечення їх виконання. 

Тобто контроль не є простою констатацією фактів, вимірюванням результатів. 

Гідрометцентр України контролює стан погодних умов на території України. Але 
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його співробітники не можуть впливати на погодні процеси, вони можуть лише 

їх вимірювати (температуру повітря, силу вітру, атмосферний тиск) та 

прогнозувати зміни в погодних умовах на певні періоди часу [66].  

Існує три основних типи маркетингових заходів: 

1. Контроль за виконанням річного плану; 

2. Контроль рентабельності; 

3. Стратегічний контроль. 

1. Моніторинг виконання річного плану.  

При такому контролі фактичні результати порівнюються з річним планом, 

коригування проводяться при наявності будь-яких відхилень. Контроль за 

виконанням річного плану вимагає порівняння з маркетинговими витратами. 

Метою цього контролю є визначення того, чи були кошти витрачені на 

досягнення мети продажів. У той же час можна отримати якісні дані, 

відстежуючи поведінку клієнтів. Для цих цілей розробляється система 

відстеження поведінки споживачів, посередників і вживаються заходи, коли це 

необхідно. 

2. Утилітний контроль.  

Компанії проводять дослідження, які визначають корисність різних 

продуктів, зон продажів, сегментів ринку і каналів збуту. 

3. Стратегічний контроль. Фірми повинні вивчати ефективність спільних 

маркетингових заходів протягом певного періоду часу. Такі дослідження ширше, 

ніж реалізація річного плану та управління корисністю. 

Стратегічний контроль маркетингу – це регулярна перевірка відповідності 

цілей, стратегічних установок, програм підприємства та інших стратегічних 

рішень маркетинговим і ринковим можливостям, які є і прогнозуються. 

Метою стратегічного контролю маркетингу є оцінка того, як підприємство 

використовує наявні можливості, наскільки ефективно; виявлення проблем і 

нових можливостей, а також розробка рекомендацій щодо підвищення 

ефективності маркетингової діяльності. Він заснований на використанні методів 
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аудиту. Маркетинговий аудит – це систематична, всебічна незалежна перевірка 

навколишнього середовища, маркетингових цілей і стратегій, а також 

маркетингова діяльність організації та її окремих підрозділів. 

Маркетинговий аудит включає аудит,  аудит організації або відділів, аудит 

незалежної аудиторської фірми і зовнішній аудит. 

План маркетингу – це документ, у якому сформульовані основні цілі 

маркетингу та шляхи їх досягнення. План містить систему заходів, необхідних 

для досягнення поставлених цілей, їхній зміст, забезпечення ресурсами, а також 

обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру [67]. 

План являє собою документ, в якому визначаються порядок, послідовність, 

терміни, цілі, завдання та відповідальність за виконання робіт. Планування є 

процесом розробки і виконання планів. Планування маркетингу вказує шлях до 

досягнення маркетингових цілей і є способом узгодження цілей і засобів 

підприємства. Будучи найважливішим фактором довгострокового успіху 

підприємства, план маркетингу дозволяє мобілізувати всі необхідні ресурси 

підприємства на виконання намічених цілей, зменшує ефект раптовості при 

несподіваних змінах у зовнішньому середовищі, дає конкретні орієнтири 

працівникам, сприяє підвищенню ефективності управління, змушуючи 

керівників різних підрозділів узгоджувати свої  дії.  

Як правило, він повинен відповідати таким основним критеріям: план 

маркетингу повинен викладати стратегію, що веде до реалізації цілей і завдань 

підприємства; в його основі повинні лежати реальні факти і реалістичні 

припущення; він повинен передбачати раціональне використання всіх наявних 

ресурсів, зокрема в ньому має бути чітко розписано призначення всіх 

фінансових, матеріальних і трудових ресурсів підприємства, включаючи 

розподіл обов’язків і відповідальності; в плані має міститися опис організаційної 

структури, що забезпечує реалізацію намічених цілей; план повинен будуватися 

з розрахунком на перспективу, так, щоб кожний наступний план маркетингу 

випливав з попереднього [68].  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ  

 

2.1 Маркетингові комунікації у великому сучасному місті: соціальний 

потенціал 

 

Розвиток інформаційного суспільства в сучасних умовах обумовлює 

розвиток маркетингу. При цьому така первинна функція маркетингу, як 

організація збуту, поступово замінюється організацією комунікації між 

виробником та споживачем і предметом їхнього обміну є не тільки і не скільки 

товар, а у більшій мірі, інформація, отримана у соціально-комунікаційному 

процесі. У таких умовах сутність маркетингових комунікацій стосовно «підгону» 

попиту під диктат пропозицій змінюється і потребує переосмислення та 

визначення сучасного змісту маркетингової діяльності у контексті соціального 

потенціалу. Проте, така задача  ускладняється тим, що основні поняття 

маркетингу закладені у рамках економічної теорії і суттєво обмежують 

методологічні можливості дослідження сучасних маркетингових комунікацій. 

Втім, цілісне сприйняття та багатоаспектне вивчення маркетингових 

комунікацій обумовлює створення узгодженої комунікаційної схеми, яка 

базується на міждисциплінарному підході в галузях маркетингу, соціології, 

соціальної психології, менеджменту, лінгвістики,  економіки, етики, 

культурології, філософії, антропології, аксіології, етнографії, права, політології, 

публічного управління тощо. До цього слід додати розробку відповідного 

понятійного апарату. 

Маркетинг як набір комунікативних практик, який впливає на формування 

соціального поля та стереотипів досліджувався в роботах П. Бурд’є,                                  

Н. Богомолової,  як соціальний процес – в роботах П. Бергера, І. Гофмана, 

Т. Лукмана та інших. Дослідження маркетингу в умовах сучасного 



 

103 

 

інформаційного середовища в соціально-економічному контексті проводилися 

Ю. Веселовим, К. Криничанським, Н. Рудаковою та іншими. 

До класичних праць в галузі економіки, теорії і практики маркетингу 

відносять дослідження П. Дойля, П. Друкера, Ф. Котлера, М. Мак-Дональда, В. 

Парето, Е. Райса, Р. Морріса та інших. Проблема соціологічного дослідження 

маркетингових комунікацій, рекламного впливу є предметом досліджень 

вітчизняних науковців А. Павленко, А. Вовчак, Т. Примак та інших. 

Відомо, що основні поняття маркетингу були закладені у економічній 

теорії. Втім, стрімкий розвиток інформаційних технологій, який змінює 

суспільство і його соціально-економічне середовище, обумовлює об’єднання 

маркетингових комунікацій із мас-медіа, що явно виходить за економічні рамки. 

На часі, економічна функція маркетингу потребує від бізнесу систематизованої 

комунікації зі споживачем, яка здатна охопити усе населення.  При цьому на 

зміну масовим комунікаціям приходять персоніфіковані, що сприяють 

формуванню безперервного і зацікавленого діалогу між виробником і 

конкретним споживачем з метою виявлення унікальних потреб та споживчих 

цінностей останнього. Така тенденція є позитивною і потребує подальшого 

наукового розвитку за напрямами: 

– вивчення комунікативної природи маркетингу; 

– вирішення існуючого антагоністичного протиріччя між суто 

економічною ціллю маркетингу і неекономічними засобами її досягнення. 

 Це протиріччя може бути усунене доповненням інструментарію 

класичного маркетингу у первинному розумінні цього визначення: процес 

поширення повідомлень, які передаються у різній формі і різними засобами для 

просування товарів, послуг або ідей [79, с. 204]. 

Дослідженням маркетингу комунікацій займались такі науковці, як 

А. Романов та А. Панько, Дж. Блайд , Т. Примак, Дж. Берет, Г. Почепцов. Одні 

автори визначають маркетингові комунікації як «зв’язки, створювані фірмою з 

контактними аудиторіями (споживачами, постачальниками, партнерами) 



 

104 

 

завдяки різних засобів впливу, до яких належать реклама, PR, стимулювання 

збуту, пропаганда, особистий продаж, а також неформальних джерел інформації 

у вигляді пліток» [80]. Інші – як «діяльність підприємства, спрямована на 

інформування, переконання і нагадування цільовій аудиторії про свої товари, 

стимулювання їх збуту, створення позитивного іміджу фірми у суспільстві та 

налагоджування тісних взаємовигідних партнерських стосунків між 

підприємством і громадськістю, а також оцінювання ринкової ситуації через 

зворотний інформаційний потік із метою адаптації цілей фірми до ситуації, яка 

склалася» [81]. Маркетингові комунікації забезпечують зв’язок виробників 

послуг і їх споживачів. 

Дослідження природи комунікаційних процесів зарубіжними фахівцями 

досягли досить високого рівня: від механістичної лінійної моделі комунікації К. 

Шеннона і У. Уівера (джерело інформації, передавач, сигнал, приймач) до  

математичних моделей теорії комунікації, які пізніше «були екстрапольовані до 

соціальних реалій» П. Бергером і К Лукманом [82]. При цьому, геометрія 

моделей змінювалась від простого до більш складного: від лінійної до 

«трикутника» (Т. Н’юткомб), «квадрату» (Б. Вестлі), «циркуляційній» моделі 

(Г. Малецке), «спіральній» (Ф. Денс),» мозаїчній» або «кубічній» (Л. Бейкер). 

Втім, усі вони базуються на класичній моделі комунікативного дійства – 

«комунікаційній формулі» Г. Ласуелла, яка відображує цілеспрямований 

«процес від комунікатора до об’єкту, а саме: ХТО повідомляє – ЩО – через який 

КАНАЛ – КОМУ – з яким ЕФЕКТОМ» [83, с. 37]. Виходить, що для вивчення 

впливу комунікації на аудиторію мають бути досліджені комутатор, зміст і 

спосіб повідомлення, характеристики аудиторії і ефект впливу на неї 

повідомлення. Іншими словами, стоїть завдання оцінки ефективності 

інформаційного обміну у суспільстві в результаті двохстороннього суб’єкт-

об’єктного підходу. Суб’єктом можуть виступати органи державної влади, 

місцевого самоврядування, посадові особи (наприклад, мер міста), державні 

службовці, наділені владними повноваженнями, тощо. Об’єкт – це система, яка 
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підпорядковується владній волі суб’єкта управління і виконує його рішення, 

тобто система, якою управляють (це може бути суспільство в цілому). 

 Таке завдання було значно спрощено з появою теорії «двоетапної 

комунікації» (Б. Берельсон, Г. Годе, Є. Катц) та використанням «факторів-

посередників» («лідерів думки» та ЗМІ), яка базується на удосконаленні 

інформації під час її циркуляції у міжособистісному середовищі (вплив масової 

комунікації) і сприяє дослідженню ефективності комунікації. 

В цілому, представниками різних наукових шкіл розглядаються різні 

підходи до вивчення процесу комунікації. Комунікація (від лат. communicatio– 

єдність, передача, з’єднання, повідомлення, пов’язаного з 

дієсловом лат. communico – роблю спільним, повідомляю, з’єдную, 

похідним від лат. communis –  спільний)  це  процес  обміну  інформацією 

(фактами, ідеями,поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, 

спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою 

передавання та одержання інформації.  

Наприклад, у сучасній філософії комунікація тлумачиться як обмін 

інформацією через символи та образи, а в соціології йдеться про схожий обмін 

суто соціальною інформацією «у соціальному просторі та соціальному часі» [84, 

с. 41]. Втім, очевидно, що маркетингові комунікації є похідними від комунікацій 

масових.  

Масова комунікація – фундаментальний стан сучасного суспільства, в 

якому складна, функціонально диференційована соціальна структура втілена у 

символічних формах і образах, які здатна сприймати і розуміти корпоративна, 

масова й індивідуальна свідомість. Це знаходить вираження на когнітивному 

рівні через поширення соціально значущої інформації серед аудиторій, які 

охоплюють більшу частину населення, та інтеркативному рівні через зрощення 

інформації із системою цінностей і норм різних груп і категорій індивідів, 

регуляції їхніх контактів із середовищем. 

У цьому контексті необхідно вирізняти поняття «засоби масової 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
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комунікації» (ЗМК) та «засоби масової інформації» (ЗМІ). Перші засоби 

спрямовані на діалог між ініціаторами і реципієнтами маркетингових 

комунікацій і характеризуються як суб’єкт-суб’єктні, партнерські відносини, 

тоді як задачею других є суто інформування, що характеризуються як суб’єкт-

об’єктні відносини. При цьому слід зазначити, що пріоритетною для них є логіка 

розвитку мас-медіа. На думку лідера американської інформатизації суспільства 

(інформаціоналізма) М. Кастельса, революція у комунікаційній сфері є 

«відправним пунктом в аналізі складностей становлення нової економіки, 

суспільства і культури» [85, с. 28]. Системи комунікації радикально 

перетворюють середовище, в якому живе і працює сучасна людина, тому 

необхідно, щоб вона (людина), хоча б у цілях самозахисту, розуміла їхню 

природу. Як вважає відомий дослідник масових комунікацій М. Маклюен, «дуже 

важливо для цього – відмовитися від ілюзій, що головне – те, як 

використовуються засоби комунікації, а не вплив, який вони вчиняють на 

людину» [86]. 

 Разом із тим, дослідники констатують, що засоби масової інформації 

«розмивають» соціально-культурні відмінності між групами індивідів і 

соціальна структура стає більш однорідною. Цей факт широко використовується 

при вивченні комунікаційних процесів у рекламі і маркетингу. 

Вивчаючи маркетингові комунікації не можна не враховувати 

віртуальність сучасних інформаційних потоків, тобто, систему, в якій сама 

реальність – матеріальне і символічне існування людей – занурена у віртуальний, 

видуманий світ. Такий віртуальний підхід, без сумніву, маніпулює людською 

свідомістю, формує хибні потреби та сприяє моральній деградації людини. 

Структура поняття маркетингових комунікацій по кількості складових та 

їхній ієрархії є неоднозначною. Наприклад, С. Моріарті та Дж. Бернетт 

включають до неї «рекламу, зв’язки із громадськістю, особисті продажі, бренд-

комунікації, дизайн-упаковки» [87, с. 10].  

Система маркетингових комунікацій може бути представлена як 
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сукупність засобів комплексу маркетингових комунікацій, які умовно поділимо 

на дві групи: основні та синтетичні. До основних належать: реклама; прямий 

маркетинг (у тому числі персональні продажі); паблік рілейшнз (в тому числі 

паблісіті); стимулювання збуту (сейлз промоушн). До синтетичних фахівці 

відносять: брендинг; спонсорство; участь у виставках і ярмарках; інтегровані 

маркетингові комунікації в місцях продажу. Займає відособлену позицію і не 

може бути включений в названі групи засобів маркетингових комунікацій один 

з найстаріших інструментів комерційних комунікацій – неформальні вербальні 

маркетингові комунікації (чутки, що генеруються комунікатором) [88].  

Крім цього, існують вірусний маркетинг, соціальний медіа-маркетинг 

(SMM) тощо. За змістом ці складові і являють собою інструментарій для 

досягнення певних економічних цілей. Базовими цілями маркетингових 

комунікацій є формування попиту, стимулювання збуту, покращення іміджу [89, 

с. 72].  

До додаткових цілей можна віднести [89, с. 72]:  

– мотивацію споживача;  

– формування хорошого ставлення до товару, фірмового знаку; 

–   представлення інформації про товар, виробника;  

– формування позитивного іміджу фірми;  

– пропаганду репутації та традицій фірми;  

– ознайомлення;  

– підтримку повторних покупок;  

– формування споживчих привичок;  

– стимулювання покупця; формування потреби;  

– стимулювання дії покупки;  

– формування переконання в необхідності товару, надання переваг 

марці;  

– нагадування про фірму та її товар і т.д. 

Методів та підходів щодо класифікації маркетингових комунікацій є 



 

108 

 

надзвичайно багато. Вони різняться залежно від мети, що ставлять перед собою 

дослідники, й ознак, що кладуться в основу класифікації. Одна з класифікаційних 

ознак – вид комунікативної системи. Залежно від цього розрізняють [90, с. 84]:  

– міжособові маркетингові комунікації, які здійснюються між двома або 

більшою кількістю осіб при умові, що учасники зустрічі мають можливість 

впливати один на одного. При цьому розрізняють комунікації, що здійснюються 

між двома особами, в даному випадку комунікативна система носить назву 

«діада». Якщо в систему включається більша група осіб, вона носить назву малої 

групи. Верхньою межею малої групи вважається 15-20 осіб;  

– організаційні комунікації, що пов’язані з передачею та обміном 

інформації між окремими організаціями. Здійснення такого роду комунікацій є 

більш складним в силу того, що кожна організація являє собою певну 

комунікативну систему, що складається з окремих підсистем, пов’язаних одна з 

іншою і організованих для досягнення поставлених цілей;  

– публічні комунікації – це комунікації між однією особою і великою 

групою. Особливістю здійснення такого виду комунікацій є більш вагомий вплив 

комунікатора на членів комунікації та, порівняно з попередніми видами, менша 

ефективність оберненого зв’язку;  

– масові комунікації – використання засобів масової інформації для 

здійснення впливу на обрану аудиторію. Для даного виду комунікацій 

характерним є ще нижчий рівень оберненого зв’язку;  

– інтерактивні – комунікації, в основу яких покладено використання 

комп’ютерних технологій. Такі комунікації дозволяють учаснику комунікації 

відсилати переконливі повідомлення, а покупцеві одночасно реагувати на ці 

звернення, відхиляючи чи приймаючи їх.  

Для повноти дослідження теоретико-методологічних засад маркетингових 

комунікацій необхідно проаналізувати поняття «соціальний потенціал 

маркетингових комунікацій», базуючись на аналізі маркетингу як системи 

соціальних комунікацій у контексті інформатизації суспільства.  
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Відомо, що потенціал маркетингового проекту визначається як сукупність 

матеріальних і нематеріальних ресурсів і засобів їхньої активізації, яка сприяє 

отриманню, крім економічного результату, ще й соціальних наслідків: зміна 

поведінки, поглядів, ціннісних орієнтирів, звичок об’єкту маркетингових 

повідомлень. Отже, під соціальним потенціалом маркетингових комунікацій слід 

розуміти системну єдність соціальних і економічних  ресурсів, які існують у полі 

діяльності маркетингової компанії і активізуються як технічними засобами та 

сучасними засобами ЗМІ, інтернет-ресурсом, так і соціально-економічними, що 

забезпечують значущий соціальний ефект. Останні базуються на процесі 

приведення до відповідності інтересів виробника (продавця) і споживача. При 

цьому споживач розглядається не тільки як покупець, а й як особа, наділена 

широким спектром суто особистісних якостей, інтересів, принципів,  здібностей, 

що можуть бути використані у рамках маркетингової комунікації. У цьому 

контексті показовою є концепція соціального або соціально-етичного 

маркетингу як засіб раціоналізації споживання та економічної обґрунтованості 

бізнесу у процесі вирішення різних суспільних проблем: зайнятості, підготовки 

кадрів, екології, соціальних пільг тощо. Безумовно, це сприяло поглибленню 

комунікації виробника (продавця) із споживачем «і, як наслідок, впливу на 

поведінку споживача на підставі повноцінної і довгострокової комунікації з 

ним» [91]. Крім цього, у великому бізнесі і у сфері послуг поширена практика 

превалювання вимог споживача, хоча вони і мають тенденцію досить частих 

змін. У прогресивних країнах усе частіше перевага віддається компаніям, які 

виявляють турботу про споживача і суспільство в цілому. Іншими словами, 

взаємовідносини із споживачами розглядаються як один із ресурсів економічної 

діяльності, поряд із фінансовими, матеріальними, інформаційними тощо, а 

управління цими взаємовідносинами або комунікаціями стає дуже 

перспективною функцією сучасного маркетингу. 

До речі, концепція стратегічного маркетингу так і визначає його як 

«соціальний процес, направлений на задоволення потреб і бажань людей і 
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організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного обміну товарами і 

послугами, що являють собою цінність для споживача» [92], а використання 

маркетингового інструментарію визнається доцільним тільки у зв’язку із 

змінним соціальним контекстом. Отже, виходячи із цих позицій, сучасне 

визначення маркетингу звучить як процес вивчення споживачів з метою 

ефективного управління попитом.  

В сучасних умовах обміну інформацією і знаннями, зростання долі 

інформаційної складової у світовому валовому продукті, зростає також значення 

людського капіталу, який досить залежний від інформаційних та комунікаційних 

технологій, що значно спрощує задачу маркетингу з ефективного управління 

попитом. Активно застосовуються соціотехнології. Соціотехнологіі – це 

сукупність комунікаційних способів і засобів з метою формування позитивного 

іміджу фірми в інтернет-мережах для здійснення діяльності по залученню 

цільової аудиторії. Соціономіка – вчення про економіку, яке розвивається в 

соціальних мережах, про те, як електронні соціальні інструменти 

(блоги, Facebook, WiKi, Twitter тощо) активно перетворюються в економіку 

нового типу. У своїй книзі Е. Кволмен переконливо доводить, що нове соціальне 

середовище в мережі не просто якась тенденція, а вже реальна сила, що ця 

економіка вже існує і активно продає. «Перед нами не стоїть вибір, займатися 

соціальними мережами чи ні, питання в тому, як добре ми будемо їх 

використовувати» [93].  

Саме маркетингові комунікації стають найбільш гнучкою і чутливою 

сферою впливу на суспільну свідомість. Вони сприяють сегментації ознак 

попиту у інформаційному середовищі суспільства. Сегментація проводиться з 

метою вибору й обслуговування більш вузького цільового ринку, вона дозволяє 

пропонувати послуги відповідно до запитів потенційних споживачів, більш 

точно визначати місткість ринку, проводити націлену адресну рекламу, надає 

можливість розвитку конкурентних переваг і створенню гарної репутації на 

ринку  [94, с. 72]. 
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Отже, на часі, спостерігаються зміни у відношенні потенційних 

споживачів до реклами та інших інструментів маркетингу, а також зростання 

ролі маркетингових комунікацій. Стає очевидним, що логіка розвитку нового 

інформаційного середовища суспільства та соціальних наслідків інтерактивних 

видів комунікації пов’язані із постмодернізмом. Британський соціолог С. Леш, 

наприклад, напряму пов’язує рівень сучасної економічної системи із новим 

рівнем розвитку суспільства. Він називає її «економікою знаків і простору» і 

поряд із прискореними потоками капіталу, праці та товару відмічає «зростання 

ролі рефлексивного накопичення інформації та образів» [95]. Зокрема, достатній 

об’єм даних, який доводить стрімкий розвиток Інтернет у порівнянні з іншими 

видами рекламних комунікацій, підтверджує перспективність цього напрямку. 

До того ж, Інтернет стає ідеальною площадкою для проведення вторинного 

аналізу інформації і для розуміння логіки розвитку суб’єкт-суб’єктних 

комунікацій в інших галузях. Саме Інтернет сприяє більш глибокій інтеграції 

маркетингових комунікацій в інформаційне середовище великих міст, 

переповнюючи їх різного роду рекламними повідомленнями та меседжами, що 

сприяє відходу від суто економічної практики і розвитку різноманітних 

соціальних процесів. Проте, на практиці інформаційне середовище великих міст 

залишається мало дослідженим, і на часі, не працює політика раціонального 

використання міських ресурсів (свого роду, політекономія міста – «urban political 

economy»), яка здатна перетворити його нематеріальні ресурси (інформаційно-

аналітичні, інтелектуальні, управлінські тощо) в одне із основних джерел 

стійкого соціально-економічного зростання. До речі, у багатьох американських 

штатах давно існує практика викладання «urban political economy» – політичної 

економії міста, яка розглядає взаємний вплив економіки, політики та культури 

міського середовища (економічної соціології міста). Вона вивчає всю систему 

економічних відносин, їх єдність і взаємодії з обмеженими продуктивними 

силами та політичними, ідеологічними та соціальними інститутами суспільства. 

Вона показує, як люди і суспільство мають здійснювати кінцевий вибір рідкісних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ресурсів, як найкраще виробляти різні товари та послуги й обмінювати їх з метою 

максимального задоволення потреб людини.  

Отже, тільки інтеграція економічних і соціологічних наукових практик, а 

також інтернет-ресурсів  здатні забезпечити рішення актуальних проблем 

сучасного ринку. Розвитком комунікаційних практик можна також вважати 

появу вірусного маркетингу як нового виду маркетингових комунікацій, який 

використовує можливість сучасного медіа-середовища швидко обмінюватися 

повідомленнями і звичку людей ділитися інформацією із власною емоційною 

оцінкою (ефект «сарафанного радіо»). 

Аналіз феномену «великого сучасного міста» показав, що його політичні, 

економічні і культурні структурно-функціональні атрибути дійсності 

нерозривно пов’язані із відповідними тільки йому імеджами та брендами, що 

виникають у процесі самоорганізації або організації політичної компанії. При 

цьому існує набір соціальних кодів і маркерів, властивих населенню конкретного 

міста, використання яких у комунікаціях із населенням цього міста є доцільним 

і продуктивним. У їхньому формуванні вирішальну роль відіграють історія і 

традиції міста, демографічна ситуація, інфраструктура, географічне положення, 

національні та культурні особливості тощо, які визначають неповторність 

кожного міста. Не буде перебільшенням сказати, що усе вище означене є 

ідеологічною складовою соціального потенціалу маркетингових комунікацій і не 

варто нею нехтувати у діалозі між виробником (продавцем) і споживачем 

(жителем міста).  

Особливу популярність у розвинутих країнах світу отримало інвестування 

бізнесом великого міста, його інфраструктури, спортивних і культурно-масових 

заходів, різного роду акцій, що, безумовно, формує прихильність громади міста 

і, як правило, компенсує інвестиційні витрати бізнесу.  Особливо благодатним у 

цьому контексті для бізнесу може бути освітньо-молодіжне спрямування 

інвестицій, оскільки, воно є довгостроковим і орієнтованим на переважну 

більшість користувачів інтернет-ресурсів як суттєвий соціальний капітал 
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маркетингових комунікацій. Для цього дуже важливо періодично виявляти 

практичні аспекти соціального потенціалу маркетингових комунікацій у 

міському інформаційному середовищі шляхом різного роду соціологічних 

опитувань, прямих інтерв’ю, публічних дискусій тощо.  

Інституційні причини зародження соціальної відповідальності бізнесу в 

розвинених країнах пов’язані не з прагненням до благодійності або соціального 

захисту, а насамперед з міркуваннями поліпшення інвестиційної привабливості, 

поліпшення іміджу перед клієнтами, зміцнення репутації, підвищення 

комерційного успіху компаній. Бізнес був змушений відповісти на посилення 

тиску державних інститутів і громадянського суспільства. Цілі соціальної 

відповідальності не обмежуються тільки прямою комерційною вигодою, вони 

також направлені на підвищення соціального статусу, накопичення позитивної 

репутації підприємства. Ділова репутація стала нематеріальним активом бізнесу, 

що активно впливає на прибуток підприємства. На ділову репутацію впливають 

багато факторів, у тому числі емоційна привабливість торговельної марки, 

фінансовий стан компанії, якість виробленої продукції, професіоналізм 

керівного складу підприємства, атмосфера, що склалася в колективі, якість 

обслуговування клієнтів, нарешті, активність підприємства щодо реалізації 

заходів соціальної відповідальності. Форми соціальної відповідальності бізнесу, 

незважаючи на їх різноманітність, тісно взаємопов’язані між собою, що 

пов’язано з процесом їхнього розвитку, адаптації до мінливих економічних, 

політичних, культурних, етичних та інших соціальних факторів. 

Інституціалізація цих форм провідними корпораціями світу, призводить до 

гармонізації цілей збільшення прибутку підприємства з громадськими 

інтересами та очікуваннями. 

Ідеї соціальної відповідальності безпосередньо пов’язані з необхідністю 

забезпечення сталого розвитку, досягнення балансу інтересів між 

корпоративними, державними і громадськими інтересами. Найбільш простою є 

соціальна відповідальність, що пов’язана з своєчасною оплатою праці, податків, 



 

114 

 

створення нових робочих місць. Більш високий рівень відповідальності 

передбачає діяльність, спрямовану на підвищення кваліфікації співробітників, 

будівництво житла, повноцінний розвиток соціальної сфери. Відповідальність 

бізнесу може мати юридичну основу за рахунок механізму державного 

примушення, санкцій, контролю, або економічну, що реалізується в 

автоматичному режимі як відповідна реакція на імпульси з боку ринку. 

Соціально-трудова та екологічна складова формується у відповідності з 

вимогами закону, діяльністю профспілок, громадських організацій. Що 

стосується соціально-культурного і соціально-гуманітарного компоненту, то їх 

можна віднести більшою мірою до благодійної діяльності, як елемент 

добровільних інституційних ініціатив. Благодійна діяльність має подвійну 

спрямованість. По-перше, надання інформації про благодійну діяльність 

компаній у ЗМІ відіграє важливу роль у поліпшенні відносин між суспільством і 

бізнесом, і тому благодійні заходи використовуються для розширення 

комунікативних стосунків, позитивного позиціонування перед громадськістю, 

створення привабливого іміджу. Зовнішня соціальна відповідальність включає, 

як правило, спонсорську та корпоративну благодійність, охорону 

навколишнього середовища, взаємодію з місцевими органами влади, особливо в 

кризових ситуаціях, відповідальність перед споживачами. По-друге, для великих 

підприємств внутрішнє освітлення благодійних акцій може бути навіть 

значніше, ніж зовнішнє, оскільки дозволяє поліпшити систему мікроклімату в 

колективі, створити у працівників відчуття власної захищеності, радикально 

змінити модель поведінки фірми і менталітет її працівників і менеджерів [96,        

с. 188].  

Загалом, соціальна відповідальність бізнесу – відповідальне ставлення 

будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, 

партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному 

співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні 

найгостріших соціальних проблем. 
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У широкому розумінні соціальна відповідальність бізнесу може бути 

представлена як система цінностей, заходів і процесів, що мають на меті 

поширення позитивного впливу діяльності компанії в економічній, екологічній, 

соціальній сферах як усередині організації, так і в навколишньому середовищі. 

Реалізація соціально відповідальних стратегій має орієнтуватися не лише на 

зменшення та запобігання негативним наслідкам діяльності, а й на досягнення 

економічного, екологічного та соціального ефектів (так звана стратегія 

потрійного впливу), що може розглядатися як основа підвищення 

конкурентоспроможності окремих компаній і національної економіки загалом. 

У час, коли приватний бізнес є джерелом більш ніж 90% глобальної 

економіки, кожен крок бізнесу у напрямку сталого розвитку суспільства є дуже 

важливим. Так, практика соціальної відповідальності набуває розповсюдження в 

світі і в Україні завдяки реалізації чисельних заходів громадських організацій та 

міжнародній та українській приватній грантовій підтримці. Так, в рамках дії 

Глобального Договору ООН що є волонтерською ініціативою, яка об’єднує 

приватні компанії, агенції ООН, бізнес асоціації, неурядові організації та 

профспілки у єдиний глобальний форум задля сталого розвитку через 

відповідальне та інноваційне корпоративне лідерство учасниками договору в 

Україні є 1489 компаній [97]. Але спостерігається «перекіс у реалізації політики 

соціальної відповідальності українськими компаніями. Соціальна 

відповідальність українських компаній та організацій спрямовується, 

насамперед, на трудові практики і заходи із захисту здоров’я і безпеки 

споживачів. Менш поширеними є заходи щодо захисту природних ресурсів та 

взаємодії з громадою: лише третина компаній здійснює соціальні інвестиції в 

громаду, половина підприємств не вживає заходів з охорони довкілля. 

Нерівномірне врахування інтересів заінтересованих сторін: найчастіше компанії 

враховують інтереси споживачів та органів державної влади, найрідше – 

недержавних організацій та дослідницьких організацій, навчальних закладів, 

співпраця з якими практично відсутня» [98]. 
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Є приклади інвестування бізнесом міст і у нашій країні. Наприклад, 

пріоритетними підприємствами для залучення інвестицій у місті Харків є 

фінансові та страхові установи, організації, що здійснюють діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування, операції з нерухомим 

майном, підприємства промисловості, оптової та роздрібної торгівлі. Загальний 

обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста Харкова у  2015 році   склав 

7,6 млн дол. США. 

Здійснюється сьогодні і фінансування бізнесом соціальних проектів, що 

діють у місті Харків: Харківської міської громадської організація інвалідів 

«Креавіта», Міського Центру ранньої, загальної соціально-педагогічної та 

трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства, Проект «Сприяння 

реформі соціальних послуг в Україні» та інші. В основному це проекти з надання 

соціальних послуг цільовим групам: людям з особливими потребами, 

багатодітним сім’ям, сім’ям в яких виховуються діти-сироти та діти з 

особливими потребами, самотні непрацездатні громадяни, люди похилого віку, 

вимушені переселенці із зони проведення антитерористичної операції, учасники 

антитерористичної операції і члени їх сімей. 

Спостерігається збільшення обсягів залучених коштів, яке засноване на 

тому, що організації-донори, а це, як правило, власники іноземного капіталу 

(Світовий банк, Фонд МакАртурів, Мережа громадянської дії в Україні (UCAN / 

ISC), Міжнародний фонд «Відродження», Посольство Королівства Нідерландів 

в Україні, Посольство США в Україні, Інститут відкритого суспільства, Філіп 

Морріс – Україна), з більшою охотою дають гроші тим громадським 

організаціям, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування міста 

Харкова. Найчастіше, донори дають фінансові кошти на розвиток саме тих 

проектів, які вже отримали початкове фінансування з місцевого бюджету. 

З метою стимулюванням розвитку та широкого введення корпоративної 

соціальної відповідальності враховуючи досвід США та ЄС важливим є 

запровадження в Україні:  
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– пільгового оподаткування підприємств, що впроваджують корпоративну 

соціальну відповідальність – введення подібної практики в світі доводить 

активізацію соціальної відповідальності бізнесу вже не одне десятиліття;  

– підвищення обізнаності про корпоративну соціальну відповідальність 

через ЗМІ та поширення передового досвіду, що включає в себе створення 

галузевих платформ для підприємств та зацікавлені сторони, які беруть на себе 

зобов’язання і спільно стежити за прогресом;  

– популяризація позитивної практики впровадження програм із соціальної 

відповідальності в світі;  

– вдосконалення та відстеження рівня довіри в бізнесі: шляхом 

громадських дискусій про роль і потенціалу підприємства та організації 

обстежень довіри громадян до бізнесу;  

– подальша інтеграція корпоративної соціальної відповідальності в освіті, 

навчанні і дослідженнях;  

– зменшення адміністративного тиску місцевих органів влади та 

безпосередня участь місцевих органів влади у розробці пропозицій та програм 

що можуть бути підтримані в рамках корпоративної соціально відповідальності;  

– створення єдиного центру соціальних програм в мережі Інтернет та в 

кожному регіоні [98]. 

Таким чином, міське інформаційне середовище, як місце найбільшої 

концентрації маркетингових практик, є унікальною площадкою для 

спостереження, аналізу і пошуку нових соціальних ресурсів. Тому подальші 

дослідження мають орієнтуватися не тільки на об’єднання маркетингових 

комунікацій із мас-медіа, що практикується на часі, а на пошук нових шляхів 

максимального використання соціального потенціалу маркетингових 

комунікацій. Також очевидно, що удосконалення маркетингових комунікацій 

вимагає подальших фахових дискусій науковців і практиків у контексті сталого 

розвитку великого сучасного міста.  
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2.2 Маркетингове забезпечення управління сталим розвитком закладів 

вищої освіти на засадах економіки знань 

 

Сучасне суспільство є суспільством знань, саме тому останнім часом все 

більше уваги приділяється економіки, заснованої на знаннях, як запоруки  

сталого соціально-економічного розвитку суспільства, ринкових відносин та 

розвитку якості життя. Для розв’язання численних проблем сталого розвитку 

потрібні нові знання, уміння та компетентності, необхідні для глибокого 

розуміння складних проблем і вирішення взаємопов’язаних питань суспільного 

життя.  

В сучасних умовах глобальних викликів формування економіки, 

заснованої на знаннях, стає одним з основних стратегічних пріоритетів політики 

як розвинених країн, так і тих країн, що розвиваються. При цьому, головне в 

економіці, заснованій на знаннях, полягає не стільки у створенні нового знання, 

скільки у продуктивному використанні вже існуючого. Знання є запорукою 

існування та сталого розвитку будь-якого суспільства, тобто вони виступають у 

ролі активу, якому слід приділяти належну увагу. Будь-яка діяльність пов’язана 

зі знаннями та управлінням ними [99]. 

Перетворення інформації, знань, інновацій у головний ресурс економіки 

обумовило потребу і створило нечувані можливості для звільнення людини, 

піднесення її як вільної особистості, розвитку її розумових і творчих здібностей, 

у чому вирішальна роль належить освіті [100]. Традиційно вважається що знання 

формуються в закладах освіти, особливо вищої освіти. У сучасному суспільстві, 

що фактично є перехідним станом від індустріального до постіндустріального, 

освіта і, зокрема, вища освіта,  вважається індикатором можливостей сталого 

соціально-економічного розвитку країни. Саме тому сталий розвиток 

суспільство пов’язують з розвитком освіти.  

Освіта сьогодні стає однією з основних цінностей, без яких неможливий 

подальший розвиток людини і суспільства. При цьому якість вищої освіти 
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відіграє вирішальну роль у забезпеченні сталого розвитку українського 

суспільства.  

Законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України 

[101], Закону України «Про освіту» [102], спеціальних законів, інших актів 

законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, 

укладених в установленому законом порядку.  

Відповідно до нової редакції Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 

року освіта є «основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 

розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 

запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і 

культурою, та держави» [102]. Метою освіти в Україні є «всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення 

на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору» [102]. 

Згідно з Законом Україні «Про вищу освіту» вища освіта (ВО) представляє 

собою «сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої 

освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на 

рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної 

середньої освіти» [103]. 

Відповідно до «Глобальних цілей сталого розвитку 2016-2030» [104], 

прийнятих світовими лідерами на  Саміті ООН у вересні 2015 року забезпечення 

всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливостей 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/
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навчання впродовж усього життя є однією з пріоритетних цілей розвитку 

світового суспільства. Україна також приєдналася до реалізації цілей сталого 

розвитку та була розроблена «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [105]. 

Відповідно до цієї стратегії одним з першочергових пріоритетів її реалізації (за 

вектором відповідальності) є реформа освіти.  

Реформування освіти пов’язано перш за все зі змінами в процесах 

управління навчальними закладами. В умовах переходу закладів вищої освіти до 

автономії їх діяльність повинна бути спрямована на здійснення ефективної 

організації системи управління ними для забезпечення сталого розвитку. 

Складність організації цих процесів пов’язана з бурхливими змінами, що 

відбуваються у політичному, економічному, соціальному на інших видах 

суспільного життя країни, які, які є зовнішніми по відношенню до закладів вищої 

освіти та характеризуються високим ступенем невизначеності. Для сучасних 

закладів вищої освіти України внаслідок таких змін значно підвищуються ризики 

реалізації функціональної і забезпечуючої діяльності, пов’язаних з підготовкою 

студентів, аспірантів, докторантів та науково-технічної продукції для економіки 

країни. Однак, з точки зору стратегічного управління, заклади вищої освіти 

повинні орієнтуватися не тільки на підвищення своєї конкурентоспроможності 

на ринку освітніх послуг за рахунок підтримання високого кількісного рівня 

цільових показників (кількості студентів, отримання фінансування), скільки на 

збереження їх високого потенціалу у майбутньому. Саме тому все більше уваги 

приділяється питанням забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти. В 

умовах розвитку економіки знань саме знання стають тим унікальним ресурсом, 

який може забезпечити конкурентоспроможність в умовах інформаційного 

суспільства та сприяти сталому розвитку закладів вищої освіти.  

Заклад вищої освіти (ЗВО) згідно з Законом Україні «Про вищу освіту» 

представляє собою «окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного 

або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої 

діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, 
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інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього 

процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням 

їхніх покликань, інтересів і здібностей» [103].  

Метою здійснення освітньої  діяльності закладів вищої освіти в Україні 

(згідно з Законом Україні «Про вищу освіту») є «забезпечення здобуття вищої, 

післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої 

освіти та інших осіб» [103]. 

Реформування системи вищої освіти в Україні обумовило виникнення  

потреби у застосуванні закладами вищої освіти інструментів маркетингу в 

управлінні освітньою діяльністю, а також в удосконаленні структури комплексу 

маркетингу для підвищення конкурентоспроможності. Саме тому на 

сьогоднішній день маркетинг виступає як одна з функцій управління закладами 

вищої освіти, що обумовлює необхідність маркетингового забезпечення його 

діяльності. Використання маркетингових інструментів в управління закладами 

вищої освіти дозволить розробити заходи, які сприятимуть закріпленню певних 

позицій на ринку освітніх послуг та сприятимуть сталому розвитку. Повна та 

вичерпна маркетингова інформація дозволить керівникам закладів вищої освіти 

приймати ефективні управлінські рішення.  

В умовах формування нової української економіки заклади вищої освіти 

повинні приділяти значну увагу знанням, як джерелу отримання конкурентних 

переваг серед інших навчальних закладів за рахунок отримання достовірної та 

вчасної інформації про стан внутрішнього та зовнішнього середовища та 

відносин між ними. Тільки завдяки розумінню своїх власних можливостей та 

того як вони співвідносяться з потребами споживачів освітніх послуг, заклади 

освіти можуть розвинути свої конкурентні переваги та підвищувати свою 

конкурентоспроможність в умовах жорсткої боротьбі між навчальними 

закладами. Саме тому необхідно постійно та безперервно досліджувати свою 

освітню, наукову, економічну, маркетингову, зовнішньоекономічну діяльність, 

та підтримувати зв’язок з зовнішнім оточенням.  
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Відповідно до Закону України «Про освіту» освітня послуга (ОП) 

представляє собою «комплекс визначених законодавством, освітньою 

програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають 

визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних 

результатів навчання» [102].  

На думку Дмитрів А.Я. освітня послуга (ОП) – це сукупність корисних 

властивостей, які повинні задовольнити потреби споживачів, пов’язані з 

одержанням кваліфікації. Традиційно освітні послуги задовольняють особистісні 

(кінцевий споживач), групові (підприємства-роботодавці) та суспільні (держава, 

суспільство) потреби. Виходячи з тримірної сутності освітньої послуги можна 

дати визначення послуги вищої освіти з точки зору кожного аспекту:  

1) з точки зору особистості – це процес передачі кінцевому споживачеві 

сукупності знань, вмінь та навичок професійного змісту, які необхідні для 

задоволення його особистих потреб в отриманні професії, а також 

самовдосконаленні та самоствердженні; даний процес здійснюється при тісній 

взаємодії зі споживачем згідно встановленої програми та за певною формою 

(стаціонарна, заочна, вечірня або дистанційна); 

2) з точки зору підприємства (ринку праці) – це процес фахової підготовки, 

підвищення кваліфікації або перепідготовки персоналу, яка необхідна для 

забезпечення його подальшої працездатності, підтримки конкурентоздатності 

людського капіталу, розвитку у змінному ринковому середовищі; 

3) з точки зору суспільства – це процес, який забезпечує розширене 

відтворення сукупного особистісного та інтелектуального потенціалу 

суспільства [106]. 

Отже, згідно класичної теорії маркетингу послуг, для закладів вищої освіти 

маркетинг послуг має найбільш специфічну природу і сутнісну відмінність від 

маркетингу на ринку інших послуг, а тим більше на ринку товарів. Структурно-

функціональна побудова маркетингової діяльності закладу вищої освіти на 

ринку освітніх послуг представлена на рисунку 2.1 [106; 107, 108]. 
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Маркетингові дослідження 

- Аналіз і прогнозування ринку 

ОП на основі статистичних даних 

- Аналіз ринку ОП на основі 

результатів власних соціологічних 

досліджень 

- Сегментування ринку ОП 

- Вивчення цільової аудиторії 

- Вивчення споживачів ОП 

Розробка стратегії маркетингу 

- Формулювання місії ЗВО 

- Визначення цілей маркетингу 

- Оцінка маркетингових стратегій 

для ринку ОП 

- Вибір стратегії маркетингу ОП 

- Розробка концепції маркетингу 

для подальшого розвитку ЗВО 

виходячи із цілей маркетингу 

Контроль  маркетингу 

- Оцінка ефективності маркетингової 

діяльності 

- Контроль результатів маркетингу: 

▪ контроль за обсягами надання ОП; 

▪ контроль за часткою ринку; 

▪ контроль фінансових результатів в 

кінці досліджуваного періоду. 

- Маркетинговий аудит:  

▪ організаційної структури маркетингу; 

▪ ступеня досягнення цілей маркетингу; 

▪ стратегій маркетингу. 

Комунікаційна 

політика 

- Розробка програми для 

промоції послуг ВО, в т. 

ч. підбір ефективних 

методів по просуванню 

ОП 

- Участь у наукових 

заходах, виставках 

- Здійснення роботи по 

формуванню зв’язків з 

громадськістю 

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

- Розвиток матеріально-технічної 

бази ЗВО 

- Покращення побутових умов у 

гуртожитках 

- Організація харчування 

- Комп’ютерні інноваційні 

технології для навчального процесу 

- Розвиток території ЗВО 

- Інфраструктурне забезпечення 

організації культурно-спортивного 

дозвілля 

 

Процес надання освітньої послуги 

- Зміст навчальних дисциплін 

- Методичне та навчальне 

забезпечення студентів та слухачів 

- Проведення лекційних та 

семінарських занять згідно сучасних 

вимог до професійних компетенцій 

випускника ЗВО 

- Застосування мультимедійних 

технологій в навчальному процесі 

- Наближення теоретичної та 

практичної підготовки до вимог 

ринку праці 

 

Товарна політика 

- Прийняття рішення про 

відкриття нових 

спеціальностей, 

оптимізацію структури 

підготовки, роздрібнення 

або укрупнення 

спеціальностей тощо 

- Навчально-методичне 

забезпечення 

- Науково-дослідна робота 

Політика розподілу 

- Розвиток матеріально-

технічної бази ЗВО 

- Прийняття рішення 

про відкриття філій  та 

будівництво нових 

корпусів 

- Освоєння 

інноваційних способів 

надання освітніх послуг 

(дистанційна освіта 

тощо) 

Персонал 

- Підбір кваліфікованого 

професорсько-викладацького 

складу 

- Підвищення кваліфікації 

- Мотивація до активної 

методичної та наукової роботи 

- Оцінка роботи викладацького 

складу за об’єктивним та 

суб’єктивними показниками 

- Участь у конференціях та 

семінарах, обмін досвідом 

- К-ть кандидатів та докторів наук 

Цінова політика 

- Визначення вихідних 

показників для обчислення 

вартості підготовки фахівців 

- Розробка цінової стратегії 

- Розробка методики 

розрахунку ціни за навчання 

- Визначення ціни за 

навчання 

- Прийняття рішень щодо 

зміни цін 

 
 

Рисунок 2.1 – Структурно-функціональна побудова маркетингової 

діяльності закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг  

 

Заклади вищої освіти на ринку освітніх послуг формують пропозицію надають 

та продають освітні послуги. Заклади вищої освіти пропонують суспільству послуги 

визначеного змісту і є ключовим елементом системи вищої освіти України. 

Маркетингова діяльність закладів вищої освіти повинна бути спрямована на 

покращення власних конкурентних позицій на ринку освітніх послуг.  
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Досліджуючи знання, як вагомий чинник сталого розвитку закладів вищої 

освіти, перш за все, необхідно дати визначення терміну «знання». Це поняття 

вельми різнопланово, в різних науках і в різноманітних контекстах в цей термін 

вкладається різний зміст. У найбільш загальному вигляді знання  представляють 

собою осмислені і класифіковані факти, дані,   розуміння, принципи, процедури 

отримання інформації і даних, приклади,  засоби пояснення тощо. Знання можуть 

передаватися у вигляді інструкцій, традицій і структурованої інформації.  

Знання також можна представити у вигляді накопиченого досвіду 

(теоретичні і практичні знання). Теоретичні знання складаються з 

фундаментальних концепцій, принципів, моделей і гіпотез які були виведені і 

узагальнені провідними фахівцями в результаті багатолітньої роботи. Практичні 

знання складаються з прикладної теорії, емпіричних правил, досвіду і інших 

раціональних моделей, які постійно використовуються у поточній роботі. 

 Таким чином, знання можна представити як комбінацію досвіду, 

цінностей, контекстної інформації, експертних оцінок, яка дає можливість 

оцінювати і інкорпорувати новий досвід і інформацію. Знання існує в свідомості 

тих, хто знає. На підприємстві воно фіксується не лише в документах, але і 

процесах, процедурах, нормах, в цілому в практичній діяльності [109].   

У найбільш широкому розумінні знання можна визначити як проблемно-

орієнтовану, індивідуально сформовану в свідомості суб'єкта, а також на різних 

матеріальних носіях систему зредукованої інформації, здатну максимально 

об’єктивно оцінювати складні процеси, явища і результати, забезпечуючи 

даному суб'єктові оптимальну безпеку і душевний комфорт в даних соціально-

економічних умовах [110, с. 23].  

Знання можна розглядати в декількох аспектах, а саме як [110]:  

− ресурс, що використовується в діяльності суб'єктів господарювання, на 

зразок праці та капіталу; 

− важливий економічний продукт, з яким пов'язані нові форми 

діяльності, засновані на торгівлі продуктами знань, такі як консалтинг, 
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ліцензування та ін.; 

− основа організації та здійснення економічної діяльності суб’єктів 

господарювання; 

− індустрія, яка зростає швидкими темпами та впливає на суспільний 

розвиток.  

− Термін «знання» іноді ототожнюють з терміном «інформація».  Однак 

у розуміння категорії «інформація» та її співвідношення з категорією «знання» 

існують певні відмінності. Інформацію найчастіше представляють як дані, які 

організовані і передані певним чином, як рух, пов’язаний з передачею знань.  

Інформація є базисом знань. Знання можуть бути визначені і як продукт 

використання інформації, і як інструмент для її інтерпретації. Вони залежні від 

соціального, технологічного контексту [109].   

До основних властивостей знань можна віднести те, що: [99]: 

− знання не зникають по мірі їх використання, тобто знання є 

невичерпними; 

− знання можуть бути одночасно використані значною кількістю 

споживачів без втрати кількості та якості; 

− знання не залежать від просторового розміщення, але залежать від часу 

тому, що можуть швидко застарівати; 

− кількість знання не знижує їх якості; 

− знання можуть бути передані безповоротно, або на відповідних умовах 

− знання важко оцінити; 

− знання в значній мірі залежать від інтелектуальних та від чуттєвих 

властивостей людини; 

− знання залежать від соціального контексту.  

В останні роки знання стають одним з найголовніших ресурсів у діяльності 

закладів вищої освіти, які здатні значно вплинути на підвищення рівня їх 

привабливості на ринку освітніх послуг. Такі знання, на відміну від традиційних 

наукових знань та персональних знань називають корпоративними знаннями. В 
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першу чергу вони представляють собою опис різних ситуацій та сценаріїв дій, 

концентруючи досвід з вирішення проблемних ситуацій [99]. 

Для того, щоб знання стали дійсно головним фактором 

конкурентоспроможності закладу вищої освіти та засобом досягнення сталого 

розвитку необхідне їх органічне включення в спільну ресурсну систему закладу 

вищої освіти, як і будь-якої організації, поряд з іншими ресурсами (рисунок 2.2).  

 

 

Рисунок 2.2 –  Ресурсна система закладу вищої освіти в умовах економіки 

знань 

 

З урахуванням цього виробнича функція в умовах економіки, заснованої на 

знаннях, трансформується: включає новий елемент – корпоративні знання і 

набуває наступного вигляду [109]: 

 

                                                                    (2.1) 

де – обсяг освітніх послуг; 

– знання (knowledge); 

– праця; 

– капітал; 

– земля; 

– підприємницькі здібності; 

– освітні технології. 
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Успіх діяльності вищих навчальних закладів в умовах економіки знань 

залежить від існуючої системи управління знаннями. У загальному розумінні 

управління знаннями можна представити як сукупність управлінських дій, та 

засобів, методів та форм організації соціальних стосунків у сфері створення, 

поширення та використання знань, спрямоване на підвищення ефективності усіх 

процесів, що здійснюються у закладах вищої освіти. Управління сталим 

розвитком закладу вищої освіти передбачає об’єктивне визначення його 

поточного та майбутнього стану, управління ресурсами, прийняття 

управлінських рішень, які сприяли б забезпеченню сталого розвитку. 

Управління сталим розвитком закладів вищої освіта на засадах економіки 

знань потребує ефективного використання маркетингових інструментів. Крім 

того  часовий лаг, що роз’єднує ринок праці та ринок послуг вищої освіти, 

створює низку проблем, що постають перед керівництвом закладів вищої освіти, 

зокрема [106]:  

− адекватна реакція на попит, пред’явлений ринком праці, його 

прогнозування та навіть формування цього попиту; 

− врахування регіональних особливостей ринку; 

− врахування сучасних можливостей міграції фахівців, а отже 

необхідність пропонування інноваційних міжнародних знань.  

Все це знаходиться у площині маркетингового забезпечення. Саме тому в 

сучасних умовах функціонування економіки знань на ринку освітніх послуг гідне 

місце можуть зайняти лише ті заклади вищої освіти, які активно використовують 

інструменти маркетингу, вивчають попит та пропозицію, збалансовано 

формують продуктовий портфель, пропонують адекватні ціни щодо 

співвідношення «ціна-якість», проводять гнучку комунікаційну політику [106]. 

Таким чином, сьогодні вища освіта є основою інтелектуального, 

духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної 

соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, 

об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. 
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Конкурентоспроможність закладу вищої освіти, його рейтинг серед інших 

навчальних закладів все більшою мірою визначається ефективністю 

використання внутрішніх нематеріальних активів, професійного та 

інтелектуально-творчого потенціалу професорсько-викладацького складу, 

унікальністю організаційних знань та технологій, які дозволяють створювати 

відповідні конкурентні переваги, надавати якісні освітні послуги, здатний 

залучати додаткові фінансові та матеріальні активи та відкривати доступ до 

нових ринків.  

Перетворення знань у головний ресурс економіки обумовило потребу і 

створило можливості для розвитку людини, піднесення її розумових і творчих 

здібностей, у чому вирішальна роль належить освіті. Забезпечення високої якості 

освіти можливе тільки за умови формування у державі ефективних інститутів її 

функціонування та управління нею. Механізм функціонування освіти, у тому 

числі й вищої, розвивається і трансформується в нових умовах глобальних 

викликів [100]. 

Система вищої освіти України знаходиться у процесі постійного 

реформування, що зумовлено трансформаційними змінами у суспільстві та 

необхідністю відповідати вимогам становлення економіки знань. Вища освіта 

стає дуже важливим суспільним інститутом, тому нових підходів потребує вся 

система управління закладами вищої освіти.  

Управління знаннями є запорукою успіху та основою стабільного 

становища закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг у швидкозмінному 

конкурентному середовищі, а також виступає передумовою забезпечення 

сталого розвитку закладів вищої освіти. 

Використання маркетингових інструментів в діяльності закладів вищої 

освіти повинно сприяти сталому розвитку за рахунок підвищення якості  

освітніх послуг, підвищення відповідальності співробітників за результати своєї 

діяльності, формування людського капіталу, потрібного для становлення 

економіки знань.  
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2.3 Методологічні основи маркетингу збалансованого економічного 

розвитку регіонів 

 

Сучасний стан регіонального розвитку країни характеризується дедалі 

більшою концентрацією економічної активності на рівні великих міст, значними 

диспропорціями в розвитку територій, наявністю неефективної системи 

державного управління регіональним розвитком та непрозорого механізму його 

фінансового забезпечення, обмеженістю ресурсів, застарілими механізмами 

взаємовідносин центру з регіонами та регіонів між собою.  

Існуючі зовнішні та внутрішні виклики, які постають перед Україною на 

сучасному етапі, вимагають формування нової державної регіональної політики, 

яка б відповідала нагальним потребам розвитку регіонів і територіальних громад 

та базувалася на найкращих вітчизняних і світових теоріях та практиках. 

В умовах глобалізаційних змін, що відбуваються, актуальними є пошуки 

моделі ефективного функціонування соціально-економічної системи на 

регіональному рівні, принципів і методів управління нею (зокрема, щодо 

економічних, фінансових, соціальних, організаційних, маркетингових аспектів 

діяльності). Враховуючи українські самоврядні традиції, історичні особливості 

регіону, а також світовий досвід, необхідно забезпечити європейські стандарти 

надання регіональними органами управління якісних послуг для забезпечення 

розвитку людини як особистості.  

Важливою формою реалізації зазначених аспектів регіонального розвитку 

є стратегічне маркетингове планування, яке дає можливість впровадити 

ефективне управління регіоном як єдиним організмом та забезпечити належний 

рівень життя його населення. Нові умови діяльності в Україні вимагають 

переглянути традиційний погляд на управління та планування як на державному, 

так і на регіональному рівнях. Тому слід приділяти увагу стратегічному 

плануванню, що є природним для етапу становлення регіонального управління, 

що супроводжується кризою системи централізованого управління, відмовою від 
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прямого регулювання економіки, реформуванням ієрархічних відносин, 

наслідком чого є підвищення рівня самостійності та відповідальності органів 

регіональної влади. 

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує перегляду існуючих 

підходів щодо організації маркетингу суб’єктами господарювання. Класичне 

розуміння змісту маркетингової діяльності, спрямованої на перемогу у 

конкурентній боротьбі, виявило певні недоліки, пов’язані з руйнуючою силою 

конкуренції.  

Існують різні трактування маркетингу (від англ, «market» – ринок). 

Причина великого різноманіття у визначенні маркетингу – у специфіці та 

масштабах проблем, які вирішуються у процесах виробництва, збуту, реклами, 

технічного обслуговування та ін. У термін «маркетинг» фахівці вкладають 

подвійне значення: це і одна із функцій управління, тобто практична діяльність, 

і цілісна концепція управління (філософія бізнесу) в умовах ринкових відносин. 

Можливо виділити такі основні принципи маркетингу:  

1. Старанний облік потреб, стану і динаміки попиту та ринкової 

кон’юнктури при прийнятті господарських рішень. Одне із головних завдань 

маркетингу – це зрозуміти, чого бажають споживачі.  

2. Створення умов для максимального пристосування виробництва до 

вимог ринку, до структури попиту, виходячи не із теперішньої вигоди, а із 

довгострокової перспективи. Система маркетингу ставить виробництво товарів 

у функціональну залежність від потреб і вимагає виробляти товари в асортименті 

та обсязі, потрібних споживачеві.  

3. Вплив на ринок, на споживача за допомогою всіх доступних засобів, 

насамперед, реклами.  

Серед найважливіших функцій маркетингу потрібно виділити такі:  

1) аналіз навколишнього середовища;  

2) ринкові дослідження;  

3) аналіз потреб споживачів;  



 

131 

 

4) планування товару;  

5) ціноутворення;  

6) збутова політика;  

7) просування товару;  

8) реклама;  

9) організація служб маркетингу на підприємстві;  

10) контроль. 

Маркетинг відіграє важливу роль в економіці України. Це зумовлює 

необхідність застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, 

які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Маркетинг 

це складова сучасної системи господарювання. Його предметом є система 

заходів, щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств за рахунок 

раціоналізації дії з аналізу маркетингового середовища, управління товарним 

асортиментом, розробки цінової політики, збуту, стимулювання збуту. 

Маркетинг ґрунтується на принципі комплексності та синхронності, що 

означає підпорядкування всіх сторін виробничо-господарської діяльності 

задоволенню попиту. Окремі заходи не можуть забезпечити того синергічного 

ефекту, що дає їх застосування в комплексі. Останнім часом маркетинг зазнав 

змін, що додають йому соціальну спрямованість. Одним з найважливіших 

факторів, що впливають на споживання і маркетингову активність, вважаються 

демографічні зміни [69, 70, 71, 72].  

Слід зауважити, що саме регіональна інноваційна діяльність забезпечує 

високу гнучкість та адаптивність підприємств регіону до динамічних змін, які 

відбуваються як у зовнішньому середовищі, так і на конкретному товарному 

ринку [73, 74]. 

Властивості Інтернету сьогодення створюють специфічне, відмінне від 

реальної, макромаркетингове середовище, в якому традиційні фактори відсутні 

або значно трансформуються (таблиця 2.1). 
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Таблиця 2.1 – Макромаркетингове середовище в реальній та віртуальній 

економіці  

Фактор В реальному середовищі В віртуальному середовищі 

Технологічний  
Особливий для кожного 

регіону, країни 

Забезпечує саме існування інтернет-

середовища. Єдині технологічні 

інформаційні стандарти, які надають 

рівні можливості всім користувачам 

світу. 

Природно-

кліматичний 

Визначає умови  

функціонування 

підприємства. Впливає на 

характер продукції, що 

випускається. 

Відсутній  

Соціально-

демографічний 
Охоплює все населення  

Охоплює лише користувачів Інтернету. 

Характеризується високою часткою 

активної освіченої матеріально 

забезпеченої аудиторії. 

Політичний  

Віддзеркалює політичну  

будову кожної країни, 

поточну політичну ситуацію, 

законодавство. 

Демократичність, усунення ознак  

національного законодавства. 

Відсутність кордонів. Інформаційна 

взаємодія з органами влади тільки за 

бажанням користувачів за допомогою 

системи «електронний уряд». 

Економічний  

Дія обумовлена рівнем 

 економічного розвитку 

країни. 

Дія обумовлена законом Мура. 

Відсутність законодавчих основ 

оподаткування збуту товарів. 

Культурний та 

національний  

Значні національні та  

культурні відмінності за 

країнами та регіонами 

Усунення ознак національної 

культури. Тенденції до формування 

глобального культурного середовища 

та мови. 

 

Фактори мікро- та макромаркетингового інтернет-середовища формують 

специфічні для запропонованої інформаційної концепції маркетингові стратегії. 

Аналіз наукових праць останніх років дав змогу виокремити чотири 

основні складові потужного та всепроникного залучення Інтернету у життя 

сучасного суспільства, у тому числі в економіку: мережна природа (модель);  

розвиток цифрових технологій;  закон Мура; закон Меткалфа.  

Ці явища та історичні передумови їх бурхливого розвитку обумовили 

синергетичні ефекти, які поєднують в єдині мережі діяльність розташованих у 

різних кутках земної кулі виробників та споживачів, суспільні організації та 

державні заклади, окремих людей. 
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Економічний розвиток України характеризується значними проблемами, 

які пов’язані зі структурними диспропорціями, неналежною інфраструктурою, 

переважанням енерго- та ресурсомісткого виробництва, морально та фізично 

застарілими технологіями. У зв’язку з тим, що економіка України є 

експортоорієнтованою, на неї впливає кон’юнктура зовнішнього ринку. Основні 

тенденції економічного розвитку в Україні та необхідність забезпечення 

конкурентних переваг визначають важливість впровадження концепції 

маркетингу на усіх сферах життя суспільства, про що свідчить досвід розвинених 

країн, де основною формою успішної економічної діяльності регіонів в умовах 

ринкової економіки є маркетинг. 

Окремі методики, принципи і концепції маркетингу лежать в основі 

вивчення інтеграційних процесів на різних ринках, побудови моделей організації 

виробництва і збуту, аналізу попиту. Всі сучасні суб’єкти господарювання 

приділяють велику увагу роботі зі своєю клієнтурою. Орієнтація на клієнта 

вимагає поглибленого знання його потреб, постійного їх відстеження, 

правильної спрямованості маркетингових заходів, більш тісної взаємодії зі 

споживачем. В умовах, коли конкурентна боротьба не була такою гострою, 

потреби клієнта були більш однорідними, а темпи морального старіння продукту 

більш низькими, в деталізації маркетингових заходів не було необхідності. 

Ситуація істотно змінилася із загостренням міжнародної конкуренції, потрібні 

були ретельна диференціація продукту і розробка більш тонкої стратегії 

завоювання позицій на ринку. Таким чином, знання маркетингу необхідно будь-

якому фахівцеві в області економіки та менеджменту, що працює в умовах 

ринкової економіки. 

При недостатній активності більшості українських промислових 

підприємств у реалізації власних інтересів на регіональному фінансовому ринку 

вони поступово опановують засади формування системи маркетингового 

управління на основі постійної та всебічної орієнтації на ринок ЄС. Але, з 

урахуванням кількості конкурентів на фінансовому ринку процес залучення 
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капіталу має не тільки фінансову, а й маркетингову складові. Тому очевидними 

є переваги формування маркетингової орієнтації в роботі з інвесторами ЄС при  

розробленні сучасної методології маркетингу регіонального промислового 

комплексу. 

Методологія – це вчення про структуру, логічну організацію, методи та 

засоби діяльності. Під методологією маркетингу слід розуміти комплекс 

маркетингу, який включає в себе п’ять розділів: 1) принципи; 2) управлінські 

прийоми; 3) інструменти маркетингових досліджень або інструменти аналізу і 

синтезу; 4) творчі методи прийняття рішень; 5) методи збору інформації.  

Під інструментарієм маркетингу в цілому розуміють сукупність засобів 

проведення дослідження, що включає в себе управлінські прийоми, інструменти 

маркетингового аналізу, творчі методи пошуку рішень, методи збору інформації.

  Але в даний час потрібна повніша картина розділів методології 

маркетингу і розміщення елементів в них. 

Цілком природно, що в різних маркетингових дослідженнях будуть 

застосовуватися різні методологічні підходи та методи. Їх в сучасні 

маркетинговій науці десятки – від глибинного аналізу статистичних даних до 

фокус-груп та «розвідки боєм», «роботи під прикриттям» (mystery shopping). 

Існує декілька найбільш загальних класифікацій маркетингових досліджень, 

залежно від способів збору інформації, якості, достовірності та характеристик 

отриманих даних. Серед них варто виділити:  

1) кабінетний метод маркетингових досліджень, за допомогою якого 

можна оцінити обсяг ринку, структуру попиту, конкуренцію, асортимент, 

можливості та бар’єри у просуванні товару;  

2) польовий метод досліджень, тобто збирання первинної інформації;  

3) кількісний метод досліджень, який є необхідним при розрахунках 

обсягів продажів, структури попиту та пропозиції, плануванні маркетингових та 

рекламних кампаній;  

4) якісні методи досліджень, які є вкрай необхідними при виведенні на 
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ринок нового товару. Вони допомагають виявити основні мотиви споживачів, їх 

поведінку, погляди та потреби. 

Економічний розвиток регіонів тісно пов’язаний з маркетинговими 

дослідженнями. Досягнення збалансованого розвитку регіонів, оптимізація 

структури їхньої економіки, ефективне вирішення соціальних та екологічних 

проблем територій у сучасних умовах глобалізації та європейської        

регіоналізації можливі лише на засадах переважно інноваційного розвитку, 

застосування новітніх підходів не лише у сфері регіонального виробництва, 

впровадження новітніх технологій та способів використання ресурсів                

регіону, а найперше – у сфері управління регіональними соціально-             

економічними процесами та явищами. Зарубіжний досвід формування та 

реалізації регіональної політики, зокрема країн Євросоюзу, свідчить про широке 

застосування в управлінні розвитком територіальних утворень     спеціального 

інструментарію менеджменту, а саме регіонального маркетингу. 

Базуючись на методологічному постулаті, що маркетинг є соціальним та 

управлінським процесом, регіональний маркетинг доцільно розглядати як 

систему управління економічним розвитком регіону, яка передбачає комплекс 

заходів щодо формування і вивчення регіональних (локальних) ринків, 

максимального пристосування структури економіки регіону до впливу 

внутрішніх і зовнішніх чинників, узгодження інтересів суб’єктів 

господарювання та органів управління для забезпечення відповідного рівня і 

якості життя населення регіону, стабілізації соціально-економічного розвитку 

регіону, врахування сильних та слабких сторін та конкурентних переваг його 

розвитку. 

Організаційно-функціональний аспект регіонального управління 

ідентифікує регіональний маркетинг як сукупність взаємовідносин між 

суб’єктами регіонального управління та «споживачами» результатів їхньої 

діяльності (об’єктами регіональної політики) з приводу вивчення та 

використання конкурентних переваг території, вироблення, просування та 
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реалізації «регіонального продукту», різноманітних ідей, стратегічних 

пріоритетів розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 

Маркетингові дослідження відіграють величезну роль в оцінці 

економічного розвитку регіонів, оскільки особливу значимість в системі 

економічного розвитку регіонів має задоволення потреб та інтересів населення, 

адже вони виступають рушіями дій та вчинків людини, формуючи систему 

економічних відносин.  

Визначати успіхи щодо підвищення життєвого рівня населення можна 

лише за умови, коли відомий рівень задоволення потреб та інтересів. Ступінь 

забезпеченості різних груп населення регіонів повинен визначатися за такими 

критеріями, як рівень задоволення матеріальним станом, працею та професією, 

житловими умовами, послугами охорони здоров’я, становищем у сім’ї. З 

врахуванням цих критеріїв на базі середньогеометричного зважування значень 

первинних показників (середньомісячної заробітної плати, грошових доходів та 

витрат, обороту роздрібної торгівлі, платних послуг, виробництва товарів 

народного споживання, зайнятості) розрахованих на душу населення, 

проводиться інтегральна оцінка соціально-економічного стану розвитку 

регіонів. 

Обґрунтування пріоритетів сучасної регіональної політики в контексті 

забезпечення збалансованого економічного розвитку регіонів, а також 

зменшення соціально-економічної та територіальної асиметрії регіональних 

процесів об’єктивно передбачає розроблення та реалізацію новітньої стратегії 

соціально-економічного розвитку України та її регіонів, яка детермінується 

об'єктивним впливом сукупності ендогенних та екзогенних чинників системного 

характеру. До них слід віднести: 

− посилення регіональної соціально-економічної асиметрії (за 

основними макроекономічними та макроструктурними параметрами);  

− посилення регіональної соціально-економічної асиметрії (за 

основними макроекономічними та макроструктурними параметрами);  



 

137 

 

− ускладнення міжрегіональної співпраці та кооперації (що 

супроводжується одночасно і порушенням внутрірегіональних зв'язків); 

− наявність структурних диспропорцій та деформацій у територіальній та 

інших видах структури національної економіки; 

− поглиблення неоднорідності територіального економічного і 

соціального простору (передусім за параметрами рівня та якості життя населення 

різних типів регіонів); 

− посилення дисбалансів у системі міжбюджетних відносин та ресурсних 

можливостях формування самодостатніх у фінансовому та економічному 

відношенні адміністративно-територіальних одиниць; 

− зниження ефективності функціональних та інструментальних 

взаємодій між суб'єктами та об'єктами державної регіональної політики (що 

призводить до дисбалансів у системі взаємовідносин центру і регіонів); 

− неадекватність чинного інституційного забезпечення регіонального 

розвитку викликам глобалізації та європейської регіоналізації; 

− неврахування (а в деяких випадках втрата) конкурентних переваг та 

наявного соціально-економічного потенціалу регіонів у виробленні стратегій 

регіонального розвитку; 

− збереження структурних диспропорцій використання інноваційного 

потенціалу, особливо в депресивних та трудонадлишкових регіонах; 

− недостатність інституційного базису формування та реалізації моделей 

соціально-економічного розвитку різних типів регіонів, передусім, депресивних 

(проблемних) територій. 

До пріоритетних напрямів розвитку галузей економіки регіону слід 

віднести, на погляд автора, наступні: створення умов для модернізації та 

підвищення конкурентоспроможності продукції, а також створення умов для 

інноваційного розвитку; розвитку внутрішнього ринку споживання продукції; 

створення умов для залучення інвестицій; розвиток сировинної бази.  
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Крім того, необхідне активне зниження питомих витрат сировини, 

матеріалів, енергоресурсів (у натуральному вираженні) на виробництво 

основних видів продукції та підвищення частки продукції високої технічної 

готовності в експорті та ін. 

Процес формування нової (інноваційної) моделі економіки регіону тісно 

пов’язаний зі маркетинговими дослідженнями, спрямованими на структурну 

перебудову економіки на новій технічній основі і, зрозуміло, зі структурними 

зрушеннями, які є результатом процесу структурних перетворень. 

Взагалі, на нашу думку, регіональний рівень управління економічними 

процесами має свої особливості менеджменту. Його відмінною рисою є 

політична мотивація як складова управлінських рішень, які стосуються 

стратегічного плану економічного розвитку.  

Регіональний менеджмент – це сукупність принципів, методів         

управління ресурсами з метою досягнення максимальної ефективності і 

прибутковості, який включає:  

− генеральний менеджмент (всіх учасників і організаторів процесу 

управління, котрі розробляють стратегічний план); 

− менеджмент виробничо-господарської діяльності; 

− менеджмент управлінського персоналу; 

− «м’який менеджмент» політичних партій і організацій. 

Основними засобами стратегічного маркетингу регіонів, що загалом 

відповідають елементам класичного комплексу маркетингу 4Р, є [76]:  

1) регіональний продукт – асортимент, кількість та якість ресурсів регіону, 

які потрібні його споживачам;  

2) ціна регіонального продукту – це витрати, які зазнають споживачі регіону;  

3) розміщення, розподіл регіонального продукту – матеріальних ресурсів, 

кадрів або споживачів, інтелектуального потенціалу, доступність сучасних 

інформаційних і телекомунікаційних технологій;  

4) просування регіону – це насамперед рекламна та PR – кампанії.  
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Принципи маркетингового стратегічного планування наступні: 

взаємопогодженість із загальним стратегічним плануванням; базування на 

дослідженні маркетингового середовища; циклічність – це безперервний процес; 

гнучкість – можливість адаптації стратегії згідно зі змінами середовища; 

багатоваріантність – урахування можливих змін навколишнього середовища на 

етапі формування плану. 

Аналіз маркетингового середовища пропонує проводити Н. Куденко [77], 

який полягає в тому, щоб на основі знання про стан та перспективи розвитку 

середовища взаємоузгодити його вплив з потребами регіонального ринку, цілями 

і можливостями регіону.  

Сьогодні маркетингові дослідження повинні бути однією з головних 

функцій маркетингової діяльності економіки регіону. Маркетингові дослідження 

забезпечують інформацією для прийняття управлінських рішень. Чим більш 

достовірною, точною і оперативною буде ця інформація, тим більше шансів 

краще задовольнити потреби споживачів, випередити своїх конкурентів і, тим 

самим, досягти успіху на ринку. 

Для об’єктивного оцінювання ефективності маркетингу необхідно оцінити 

всі напрями маркетингової діяльності, особливо порівняння промислового та 

споживчого ринків (таблиця 2.2). 

 

Таблиця 2.2 – Порівняльна характеристика промислового та споживчого 

ринків 

№ Параметри  Промисловий ринок Споживчий ринок 

1. Параметри виробництва і збуту 

1 Обсяг збуту на угоду великий невеликий 

2 Обсяг купівлі великий невеликий 

3 Середня вартість 

купівлі 

висока низька 

4 Особливості 

виробництва 

виробництво здійснюється після 

підписання договору 

виробництво здійснюється без 

замовлення 

5 Використання товару для виробничого споживання для особистого споживання 

6 Кількість покупців невелика велика 

7 Вид покупця оптові покупці роздрібні покупці 

8 Географічне 

розподілення попиту 

покупці сконцентровані 

географічно  

покупці географічно розсіяні 
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Продовження таблиці 2.2 

№ Параметри  Промисловий ринок Споживчий ринок 

2. Параметри попиту 

9 Походження попиту вторинний попит первинний попит 

10 Динаміка попиту в часі залежить від  

загальноекономічних тенденцій 

розвивається під впливом 

винників маркетингового 

середовища 

11 Еластичність попиту попит нееластичний попит еластичний 

3. Параметри переговорного процесу 

12 Професіоналізм 

покупця  

професійні покупці індивідуальні покупці 

13 Тип переговорів формалізована процедура неформалізована процедура 

14 Мотивація покупців раціональна  раціональна і емоціональна 

15 Процедура 

встановлення ціни 

визначається в результаті 

переговорів продавця і покупця 

визначається продавцем 

16 Процес прийняття 

рішення про купівлю 

колегіальний особистий 

4. Параметри просування продукції 

17 Відносини виробника і 

покупця 

наявність взаємовідносин відсутність взаємовідносин 

18 Методи просування переважно персональний продаж використання комплексу 

комунікацій 

19 Канали розподілу переважно прямі багаторівневі 

20 Інформованість про 

товар 

висока інформованість низька інформованість і 

врахування результатів 

маркетингових досліджень 

5. Інші параметри 

21 Використання лізингу значне незначне 

22 Наявність посередників мала кількість посередників, 

переважають прямі закупівлі 

багато посередників 

23 Відносини між 

продавцем і покупцем  

тісні взаємовідносини відсутність взаємовідносин 

  

Саме тому на даний час розроблено численні варіанти показників і 

управлінських концепцій щодо інтегрованого управління створенням вартості 

(цінності) для споживачів, пошук і апробація яких не припиняється. За цього 

контексту, проте в межах предметного поля, усвідомлення і додаткових 

коментарів заслуговують: дилема «вартості» і «цінності» в інтеграції та 

маркетинговому управлінні виробничо-комерційними мережами, особливості і 

обмеження ланцюжків постачань, які є об’єктивними і важливими [78]. 

Отже, маркетинг відіграє ключову роль у економічному розвитку регіонів, 

досягненні поставлених цілей, забезпеченні успішного ринкового 

функціонування, підвищенні рівня прибутковості підприємств, а ефективний 

маркетинг у кілька разів покращує рівень економічного розвитку.  
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ  

ЗАХОДІВ ЩОДО СТАЛОГО РОЗИТКУ  

  

3.1 Територіальний маркетинг як елемент стратегії сталого розвитку 

територій  

 

Забезпечення конкурентоспроможності територій стає пріоритетним 

завданням на сучасному етапі розвитку держави. Урбанізаційні процеси, які 

сьогодні відбуваються в Україні, призвели до виникнення між містами, 

регіонами та іншими населеними пунктами  конкурентної боротьби, таким 

чином перетворив останніх з місць проживання та здійснення різного виду 

діяльності у самостійні суб’єкти, які можуть проводити заходи щодо підвищення  

своєї конкурентоспроможності, привабливості для інвесторів, туристів, нового 

населення тощо. Для формування довгострокової та стійкої 

конкурентоспроможності території необхідна розробка стратегії її розвитку, що 

забезпечує комплексний підхід до аналізу території, яка враховує її специфіку, 

переваги та недоліки, можливості, що виділяє базові стратегічні орієнтири. 

Комплексний підхід до формування стратегії розвитку територій  можливий в 

рамках концепції територіального маркетингу, що дозволяє провести детальний 

аналіз регіону і створити ефективну програму його подальшого стійкого 

розвитку. Дана концепція орієнтована на основних споживачів територіального 

продукту, а саме населення, бізнес та владу, та направлена на максимальне 

задоволення їх потреб та підвищення якості життя населення. Особливо 

актуальне це питання для територій, на яких обмежений спектр галузей і 

ресурсний потенціал, є значні демографічні і соціальні проблеми. 

В даний час не існує повноцінного наукового, теоретико-методологічного 

і практичного підходу до управління територією в умовах підвищення 

конкуренції та суперництва за ресурси. Територіальний маркетинг представляє 
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собою один з можливих відповідей територій на виклики глобалізації і може 

одночасно служити основою вдосконалення регіональної соціально-економічної 

політики і бути інструментарієм для її реалізації в умовах різкого підвищення 

значущості сталого розвитку. Складність і різнобічність даного питання при 

недостатній вивченості в умовах вітчизняної економіки зумовлюють вибір теми 

і актуальність виконаного дослідження.  

Значний внесок у розвиток теоретичних основ маркетингу територій та 

розробку рекомендацій щодо формування регіональної маркетингової стратегії 

внесли такі дослідники: Л.В. Балабанова, А. М. Вергун, И.А. Тарасенко, Ф. 

Котлер, М.Б. Кислюк, B.C. Сурнин, А.П. Панкрухін, Т. В. Полякова, О. 

Берданова, В. Вакуленко [111-117]. Однак невизначеним залишається питання 

концепції маркетингу територій як складової стратегії сталого розвитку 

територій. 

Дослідження проблем стійкого розвитку відображені в звітах і доповідях 

громадських і урядових організацій – «Римського клубу», Міжнародної комісії 

ООН з навколишнього середовища і розвитку, комісії Брунтланд, а також в 

роботах зарубіжних і вітчизняних авторів – Ламбен Жан-Жак, О.М. Азарян, В.Т. 

Коноплева, Н.В. Куденко, А.В. Золотухіна [118–122]. Однак багато питань 

застосування механізмів територіального маркетингу для підвищення стійкості і 

привабливості регіонів вивчені ще недостатньо, що негативно відбивається на 

практичних аспектах даної проблеми, це і визначило напрямок, мета і завдання 

дослідження. 

З огляду на це, метою даної роботи є удосконалення концепції  

територіального маркетингу як складової механізму формування стратегії 

сталого розвитку територій. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких логічно 

взаємопов’язаних завдань: 

− визначити основні напрями вдосконалення концепції територіального 

маркетингу на основі аналізу її еволюції; 
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− виявити багаторівневу специфіку реалізації комплексу територіального 

маркетингу; 

− розробити методологію застосування інструментарію територіального 

маркетингу; 

− розробити модель модель взаємовпліву характеристик території та 

факторів зовнішнього середовища; 

− конкретизувати взаємозв’язок елементів «12Р» комплексу маркетингу 

територій; 

− вивчити світову практику територіального маркетингу; 

− описати модель маркетингового управління сталим розвитком регіону; 

− виявити ключові маркетингові показники сталого розвитку регіону; 

− обґрунтувати напрями розвитку процесів маркетингового управління 

регіоном як інструментарію сталого розвитку регіону. 

− апробувати методику розробки стратегії розвитку території на основі 

застосування територіального маркетингу. 

Теоретичною і методологічною базою дослідження служать досягнення 

наукової думки вітчизняних і зарубіжних вчених в області територіального 

маркетингу, сталого розвитку, регіонального управління, соціально-

економічного розвитку регіонів, а також нормативні документи в сфері 

державного регулювання регіонального розвитку. В процесі проведення 

дослідження використовувалися методи маркетингового, системного, логічного, 

економічного, структурного та статистичного аналізу, регіонального планування 

та інші загальнонаукові методи. 

Для вітчизняної економічної науки маркетинг територій є відносно новою 

сферою досліджень. Зростання інтересу до цього виду маркетингу багато в чому 

обумовлено соціально-економічним зростанням більшості регіонів в 2001-2012 

рр. Визначаючи суть та види маркетингу територій слід зазначити, що одні 

автори вважають що регіональний маркетинг - це «маркетинг, здійснюється на 

рівні регіону, що відображає і вбирає в себе специфіку та особливості того чи 
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іншого регіону» [114]. Інші під маркетингом територій розуміється діяльність, 

пов’язана з розробкою комплексу заходів щодо підвищення іміджу та 

конкурентоспроможності території за допомогою основних маркетингових 

інструментів і технологій. [116]. А. Панкрухін  пропонує визначення 

територіального маркетингу – як маркетингу в інтересах території, її внутрішніх 

суб’єктів, а також зовнішніх суб’єктів, в увазі яких зацікавлена територія [115]. 

Незважаючи на активне застосування маркетингових інструментів у 

територіальному управлінні, до цих пір не до кінця ясен змістовний статус 

самого поняття «маркетинг територій». Теоретичні аспекти комплексу 

територіального маркетингу тільки формуються. Територіальний маркетинг – це 

вид маркетингу, коли об’єктом вивчення та управлінського впливу стає такий 

специфічний об’єкт, як територія. 

Проаналізувавши різні підходи вітчизняних та закордонних авторів, можна 

констатувати, що більшість попередніх визначень розглядали регіональний 

маркетинг як адаптацію комплексної теорії маркетингу фірми до об’єкту, в 

якості якого виступає територія, керуючись при цьому такими поняттями як 

попит і ціна на продукцію регіону. Деякі трактовки регіонального маркетингу 

досить близькі за змістом до економіко–географічної задачі розміщення 

виробничих сил, тобто є скоріше економіко–географічним підходом, а не 

маркетинговим Пізніше регіональний маркетинг став розглядатися як 

управлінська функція. Однак визначення територіального маркетингу вимагає 

комплексного підходу. До того ж розглянуті підходи до визначення сутності 

територіального маркетингу не враховують необхідність у макроекономічній 

стійкості. 

Незважаючи на те, що термін «маркетинг територій» з’явився лише в кінці 

XX століття, явище це існувало віками. В таблиці 3.1. представлені основні етапи 

еволюції форм просування територій. 

Проаналізувавши різні підходи вітчизняних і зарубіжних авторів, можна 

зробити висновок, що більшість ранніх визначень розглядають територіальний 
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маркетинг як адаптацію комплексної теорії маркетингу фірми до об’єкта, в якості 

якого виступає територія, оперуючи при цьому такими поняттями як попит і ціна 

на продукцію регіону [113]. 

 

Таблиця 3.1 –  Етапи розвитку практики територіального маркетингу 

№ етапу Період Зміст Основні інструменти 

1. Починаючи з 

перших 

землевласників, до 

кінця середньовіччя 

Інтуїтивне просування 

територій 

- релігіозні центри 

- ярмарки 

- університетські центри 

2. 16–18 сторіччя Формування 

маркетингового 

позиціонування регіонів 

на базі очевидних 

регіональних переваг 

- регіональні 

виробництва 

курорти 

3. 19 сторіччя Активне використання на 

практиці просування 

територій у Новому світі, а 

також на колоніальних 

територіях Австралії, 

ПАР, Либерії 

- залучення нових 

резидентів за рахунок нових 

земель 

4. 20 сторіччя Практичні проекти з 

маркетингу територій 

- використання 

одиничних інструментів з 

маркетингу територій 

(маркетинг іміджу) 

5. Період з 1990 р. Систематичні дослідження 

з маркетингу територій 

- комплексні проекти з 

маркетингу іміджу, 

інфраструктури та івент–

маркетингу. 

 

Деякі трактування територіального маркетингу досить близькі за змістом 

до економіко-географічної задачі розміщення продуктивних сил, тобто є скоріше 

економіко-географічним підходом.  Зараз територіальний  маркетинг став 

розглядатися як управлінська функція. Однак визначення територіального 

маркетингу вимагає комплексного підходу. 

Узагальнюючи наведені підходи до трактування територіального 

маркетингу, запропоновано наступне визначення:  територіальній маркетинг 
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(маркетинг територій) – це науково-обґрунтований та практично-орієнтований 

механізм створення та просування території як комплексного маркетингового 

товару який має задовольнити потреби конкретних споживачів з метою 

забезпечення сталого розвитку території. 

Забезпечення конкурентоспроможності територій стає першочерговим 

завданням на сучасній стадії розвитку економічних систем. Для формування 

довгострокової та стійкої конкурентоспроможності території необхідна розробка 

стратегії її розвитку, що забезпечує комплексний підхід до аналізу території, що 

враховує її специфіку, переваги та недоліки, можливості, що виділяє базові 

стратегічні орієнтири та точки зростання. Подібний комплексний підхід 

можливо в рамках концепції територіального маркетингу, який представляє 

актуальну на сьогоднішній день напрямок, що дозволяє провести детальний 

аналіз регіону і створити грамотну і ефективну програму його подальшого 

сталого розвитку. Дана концепція орієнтована на основних споживачів 

територіального продукту (населення, бізнес, влада), прагне максимально 

враховувати їх інтереси, підвищити якість життя людей. Особливо актуальний 

даний питання для територій, в яких представлений обмежений спектр галузей 

та ресурсної потенціалу, мають значні демографічні та соціальні проблеми. На 

наступному етапі дослідження дамо визначення основним поняттям.  

Територія у контексті концепції територіального маркетингу – це регіон, 

місто або інший населений пункт як суб’єкт ринкових відносин, який виступає 

споживачем своїх товарів, а також надає можливість виступити споживачами 

іншим, зовнішнім по відношенню до території, суб’єктам. Слід зазначити, що 

поняття «територія» в даному контексті є узагальнюючим і може не бути 

прив’язаним до адміністративного поділу. Територія може збігатися з 

адміністративними одиницями, а може мати на увазі простір, виділений за 

іншими критеріями, а саме туристичні напрямки, соціально-економічне 

становище, етнічний склад, історико-культурну спадщину і т.д. (наприклад 

Слобожанщина, Донбас, Гуцульщина та ін.). 
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Товар у маркетингу – це фізичні об’єкти, послуги, особи, місця, організації, 

ідеї, робоча сила або все те, що призначене для обміну. Однак перш ніж 

включиться в процес обміну, він повинен викликати інтерес у потенційного 

покупця, тобто мати здатність задовольняти конкретні потреби [111]. У 

контексті територіального маркетингу під товаром будемо розуміти  ресурси 

території: її географічне положення, населення, якість життя, інфраструктуру, 

здатність працювати з високими технологіями, сировинні ресурси, рівень ділової 

активності, доступ до «дешевих» грошей, рівень розвитку сфери підтримки 

бізнесу, в тому числі консалтингових та інформаційних послуг, рекламного 

ринку, аудиту, public relations і т.і. Асортимент і якість цього продукту, а 

точніше, набору товарів, визначається запитами як внутрішніх 

(внутрітерріторіальних), так і зовнішніх (в тому числі потенційних) споживачів 

ресурсів, благ території. 

Як зазначалося вище, споживачами території можуть виступати як внутрішні 

(резиденти) так і зовнішні відносно території суб’єкти (нерезиденти). Споживачів 

територій можна також умовно розділити на фізичних та юридичних осіб.  

До резидентів фізичних осіб відносить перш за все кадровий потенціал 

території, а до юридичних осіб можна віднести підприємства, установи та 

організації, центральні офіси і представництва корпорацій, холдингів, асоціацій 

і т.п. Основні групи галузей – видобувна промисловість, переробні галузі, 

підприємства зв’язку, фінансові установи, готельні мережі та інші галузі, що 

представляють інфраструктуру бізнесу та ринку.  

Нерезиденти фізичні особи це туристи, студенти, зайняті на сезонних 

роботах, інвестори, особи у відрядженні, відвідувачі заходів та ін. Зацікавленість 

реальних та потенціальних споживачів територій в узагальненому вигляді можна 

виразити у ефективному використанні конкурентних переваг даної території, а 

саме - для життя, для бізнесу, для короткострокового перебування. Це може 

виражатися у обсягу ринку і величині платоспроможного попиту, ступеню 

розвитку інфраструктури, культурному та оздоровчому потенціалі території, 
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комфорті, корисних копалинах і характеристиках робочої сили (наприклад, 

фахівці певного профілю, рівень кваліфікації, дешевизна робочої сили) і т.д.  

Характеризуючи основні поняття територіального маркетингу слід 

виділити суб’єктів маркетингу які займаються просуванням території як 

комплексного маркетингового товару, основною метою яких виступає 

створення, підтримка або зміна думок, намірів і (або) поведінки суб’єктів-

споживачів. До таких суб’єктів можна віднести територіальні органи влади і 

управління, місцеві економічні агентства розвитку, туристичні оператори та 

агентства, торгові доми, спортивні комітети і федерації, будь-які інші структури, 

локалізовані на території та функціонуючі з метою залучення уваги до неї 

можливих споживачів та утримання вже присутніх. 

Під міжнародним маркетингом традиційно розуміється особливий 

комплекс заходів по реалізації товарів і послуг за межами своєї країни. 

Міжнародний маркетинг – це відповідна реакція комерційного світу на такі 

процеси, як ріст і розширення партнерських взаємин на міжнародному ринку, 

зростання виробничих можливостей, швидке оновлення товарного асортименту, 

часті зміни характеру і структури ринкового попиту, кон’юнктурні коливання 

ринку, загострення конкуренції, збільшення обсягу і поліпшення якості 

інформаційного забезпечення. Міжнародний маркетинг включає питання, 

пов’язані з координацією розвитку території на глобальному, міжнаціональному 

рівні. Маркетинг країни орієнтований на формування та підтримку її іміджу. 

Ключовий аспект діяльності в маркетингу країни – цілеспрямоване формування, 

позитивний розвиток і просування іміджу країни. Сюди включається як 

формування бренду країни, так і оцінка конкурентоспроможності, інвестиційної 

привабливості, рівня розвитку інфраструктури та інтелектуального капіталу. 

Макрорегіональний маркетинг є сполучною ланкою між маркетингом країни і 

маркетингом регіону. Макрорегіональний підхід до розвитку країни є на 

сьогоднішній день одним з найбільш актуальних, так як враховує цілісність 

країни і характерні особливості всіх її регіонів. В рамках даного підходу ключове 
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значення набуває аналіз кожного макрорегіону як єдиного інтегрованого 

господарського комплексу з притаманними тільки йому рисами, конкурентними 

перевагами і недоліками, потенціалом, проблемами і перспективами; визначення 

найважливіших чинників сталого розвитку регіону. Наступний рівень 

маркетингу – регіональний. В даний час перед більшістю регіонів України стоїть 

проблема підвищення іміджу та інвестиційної привабливості регіонів, виділення 

пріоритетних напрямів розвитку, створення результативних програм 

міжрегіональної взаємодії. Розробка програм регіонального маркетингу є 

актуальним завданням економічного розвитку регіонів. Регіональний маркетинг 

створює базу для економічної діяльності підприємств, на регіональному ринку 

дозволяє реалізувати ефективні ринкові механізми на макро- і 

мікроекономічному рівнях, дає відповідь на більшість питань, що стосуються 

виділення першочергових цілей і завдань розвитку регіону. Маркетинг міста за 

своєю специфікою схожий з маркетингом регіону, його відмінність полягає в 

тому, що комплекс характеристик в містах представлений більш вузько. 

Особливо це актуально для малих міст, які характеризуються обмеженим 

набором галузей, спеціалізацією, специфікою демографічної ситуації. Тому 

особливо актуально застосування маркетингового підходу в муніципальних 

утвореннях даного рівня. На мікро- і нанорівні для виявлення специфіки 

маркетингу застосовні такі поняття, як стратегічний маркетинг суб’єктів бізнесу, 

маркетинг населення, персоналу. 

Стратегічний маркетинг визначає напрямки активної діяльності суб’єктів 

бізнесу на ринку з урахуванням спеціалізації території і політики координації їх 

діяльності. Маркетинг персоналу передбачає підвищення привабливості 

території для робочої сили певного профілю. Очевидно, що планування розвитку 

територій є комплексним завданням, ефективно вирішити яку неможливо, 

спираючись на концепцію територіального маркетингу, рівні якого 

безпосередньо залежать від характеристик території. При побудові стратегії 

розвитку з опорою на концепцію територіального маркетингу необхідно брати 
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до уваги рівень територіального маркетингу і відповідні йому характеристики 

території. 

В останні десятиліття до траєкторіях розвитку людської цивілізації все 

більше висуваються вимоги стійкості, що формуються в рамках так званої 

«концепції сталого розвитку». Концепція сталого розвитку означає таку модель 

соціально-економічного розвитку, при якій реалізується високий коефіцієнт 

майбутнього, тобто досягається задоволення життєвих потреб нинішнього 

покоління без позбавлення такої можливості майбутніх поколінь. Реалізація 

національної стратегії сталого розвитку вимагає стійкого економічного розвитку 

регіонів, оскільки дуальна зв’язок, що виникає між рівнем розвитку економіки 

регіонів і соціально-економічних пріоритетів країни, підтверджує необхідність 

деталізації досліджень проблем сталого економічного розвитку і визначення 

пріоритетності їх вирішення на місцевому рівні. Регіони інтегруються в світову 

економіку і змушені все сильніше конкурувати між собою за інвестиції, 

кваліфіковану робочу силу і можливості задоволення зростаючих потреб 

населення в рівні і якості життя, з простого місця проведення економічних акцій 

вони стають продавцями товарів і послуг, тобто рівноправними учасниками 

ринкових відносин.   

Дослідження підходів щодо визначення поняття «сталий розвиток» 

(англ. – sustainable development) показали, що попри існування великої кількості 

тлумачень даної категорії жодне з них не стало загальноприйнятим. 

Словосполучення «сталий розвиток» більшість науковців розуміє як процес, що 

характеризується постійністю, неперервністю змін. В той же час в поєднанні з 

англійським «development», що перекладається як розвиток, еволюція, 

розширення, зростання, покращення, вдосконалення слово «sustainable», яке 

складається з двох частин – «sustain» (підтримувати, не давати можливості 

згаснути, перерватися, витримувати) та «able» (той, що має здатність), утворює 

словосполучення, яке має різне трактування в наукових колах. Крім того, у 

словосполученні «сталий розвиток» є певне протиріччя, оскільки розвиток – це 



 

151 

 

процес руху, якому не притаманне поняття сталості яке дане словосполучення 

виконує в концепції сталого розвитку [112]. У роботі під сталим розвитком 

будемо розуміти загальну концепцію стосовно необхідності встановлення 

балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів 

майбутніх поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному і здоровому 

довкіллі. 

Важливу роль в концепції територіального маркетингу грає базовий 

комплекс маркетингу «4Р», в якому є чотири складових. Сучасна модель 

територіального маркетингу включає нові компоненти, що створює можливість 

більш детально і докладно проаналізувати складові регіонального розвитку, 

спираючись на маркетингову концепцію [118]. 

Сучасна модель територіального маркетингу включає нові компоненти, що 

створює можливість більш детально і докладно проаналізує вати складові 

регіонального розвитку, спираючись на маркетингову концепцію. В роботі 

запропоновано комплекс «12Р», а саме дванадцять найважливіших складових 

регіонального розвитку: Product - базову продукцію, вироблену в регіоні; Place 

(Територія) – географічне розташування регіону, Price (ціна) – сформований в 

регіоні рівень цін; Production (виробництво) – особливості розвитку базових 

галузей; Promotion (просування) – комплекс дій, метою яких є просування 

позитивної інформації про регіон, створення позитивного іміджу регіону та 

сприятливого ставлення до нього, що є важливою складовою його інвестиційної 

привабливості; People (люди) – рівень людського розвитку регіону, аналіз 

індексу людського розвитку і рівня життя, а також застосування концепції 

соціального маркетингу; Personell (трудові ресурси) – маркетинг трудових 

ресурсів регіону; Patterns – прийняті в регіоні норми і зразки поведінки, а також 

вплив базових інститутів (бізнес, влада);. Placement of Funds (інвестиції) – 

інвестиційна складову регіону; Pollution (забруднення) – рівень екологічної 

безпеки, Policy (политические фактори) – законодавство, приорітетні програми і 

проекти, Рrogress (інновації, науково-технічний прогрес) - частка інноваційної 
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продукції регіону, чисельність персоналу, зайнятого дослідженнями і 

розробками. 

Взаємозв’язок елементів комплексу маркетингу територій «12Р» 

представлена на рисунку 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Взаємозв’язок елементів «12Р» комплексу маркетингу 

територій [121] 

 

Територіальний маркетинг має специфіку в залежності від рангу території 

і рівня економіки. На рисунку 3.1 представлена взаємозв’язок рівнів 

територіального простору, маркетингу і відповідних їм елементів «12Р». 

Для реалізації своєї цільової орієнтації територіальним маркетингом 

виробляються комплекси заходів, що забезпечують: 

− формування та поліпшення іміджу території, її престижу, ділової та 

соціальної конкурентоспроможності; 
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− розширення участі території і її суб’єктів в реалізації міжнародних та 

регіональних програм;  

− залучення на територію державних та інших зовнішніх по відношенню 

до території замовлень; 

− підвищення привабливості внесків та реалізації на території зовнішніх 

по відношенню до неї ресурсів; 

− стимулювання придбання і використання власних ресурсів території за 

її межами до її вигоди і в її інтересах. 

Сьогодні в Україні активно розвивається і запроваджується стратегічний 

підхід до планування сталого територіального розвитку. Стратегічне планування 

є інструментом підвищення конкурентоспроможності територій і регіонів, 

засобом згуртування різних суб’єктів територіального розвитку навколо нових 

цінностей і довгострокових пріоритетів [120]. Така активізація планувальної 

діяльності, з одного боку, є закономірним етапом розвитку регіонів та окремих 

територій, з іншого – намаганням регіонів знайти адекватні інструменти, які б 

допомагали відповісти на виклики сучасного глобалізованого світу, коли істотно 

пришвидшуються різноманітні зміни, в тому числі політичні, економічні, 

соціальні, технологічні, екологічні тощо. Таким чином, стратегічне планування 

розвитку територій – це системна технологія обґрунтування та ухвалення 

найважливіших рішень щодо місцевого розвитку, визначення бажаного 

майбутнього стану території та способу його досягнення, що базується на аналізі 

зовнішнього оточення території та її внутрішнього потенціалу і полягає у 

формуванні узгоджених із територіальною громадою дій, на реалізації яких 

концентруються зусилля, ресурси основних суб’єктів місцевого розвитку [117]. 

Традиційно виділяються чотири великі групи стратегій, націлених на 

залучення відвідувачів і резидентів, розвиток промисловості або експорту 

регіональних продуктів [119]. Ці стратегії умовно можуть бути названі: 

маркетинг іміджу, маркетинг привабливості, маркетинг інфраструктури та 

маркетинг населення, персоналу. На основі аналізу світової практики в області 
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маркетингового управління територіями, в роботі була доопрацьована 

класифікація стратегічних напрямків маркетингу регіонів і їх інструментарію. 

Аналітичне узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду проектів в сфері 

регіонального маркетингу і маркетингових впливів для підвищення стійкості 

території виявило необхідність розробки маркетингових моделей для прийняття 

рішень регіональними органами влади, а також дозволило позначити типові 

помилки в даній області [127]. Класифікація стратегічних напрямків маркетингу 

територій і їх інструментарію наведена на рисунку 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Стратегічні напрямки та інструменти територіального 

маркетингу [121] 

Стратегічні 
напрями 

територіального 
маркетингу

Маркетинг 
іміджу

-- реклама;

- PR;

- комунікаційні заходи;

- податкові стимули

Маркетинг 
привабливості

- наявність історико-архітектурних 
обєктів;

- благоустрій берегової лінії;

- створення пішододних, музейних, 
торгівельних зон; 

- розвиток архітектури, спорту.

Маркетинг 
інфраструктури

забеспечення особистої безпеки та 
правопорядку;

- стан та експлуатація житлового та 
готельного фонду;

- стан доріг;

- транспортне сполучення;

- водо-, тепло-, електро-
газопостачання;

-наявність зон відпочинку;

- наявність закладів освіти

- динаміка ринкової та виробничої 
інфраструктури;

-динаміка інвестицій.

Маркетинг 
населення 
персоналу

- робоча сила;

- робочі місця
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Для досягнення синергетичного ефекту доцільним вважається 

використання не одної стратегії, а комплексу маркетингових стратегій, в тому 

числі з урахуванням не тільки реального потенціалу привабливості і наявних 

проблем, а й фінансових та інших можливостей реалізації стратегії. 

З метою урахування можливих наслідків і результатів сталого розвитку 

території в роботі запропонована структурна модель взаємовпливів території що 

досліджується і зовнішнього до неї середовища. При цьому сформовані 

просторові рівні і напрямки взаємовпливу. У кожному із зазначених напрямків 

виявлені найбільш значущі складові (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Структурна модель взаємовпливу характеристик території  

та факторів зовнішнього середовища [121] 

 

У структурній моделі рівні взаємовпливу, позначені відповідними 

символами, включають: A – безпосередньо територію, що розвивається 

(мікрорівень); B – просторові системи більш високого рівня – місто, регіон 
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(мезорівень);  C – країна (макрорівень). Найбільш значущі напрямки 

взаємовпливу позначені римськими цифрами: I – економічне; II – політичне; III 

суспільно- соціальне; IV – науково-інноваційне; V – екологічне. 

Економічний напрям (I) включає: 1 – інвестиції; 2 – рівень доходів 

населення; 3 – виробничу і ринкову інфраструктуру. 

Політичний напрям (II) має такі складові: 4 – законодавство; 5 – податкові 

стимули; 6 – політичну стабільність. 

Суспільно-соціальний напрям взаємовпливу (III) включає: 7 – соціальні 

характеристики; 8 – демографічні характеристики; 9 – культурно-історичні 

характеристики. 

Науково-інноваційний напрям (IV) складається з: 10 – освіти; 11 – 

інноваційного виробництва; 12 – НТП. 

Екологічний  напрямок взаємовпливу (V) в ряді випадків відіграє досить 

помітну роль. У ньому виділені: 13 – забруднення навколишнього середовища; 

14 – шкідливе виробництво; 15 – наявність екологічно безпечних технологій. 

Перелічені напрямки взаємовпливу на різних рівнях структурної ієрархії 

мають різну значимість. Факторний аналіз дозволив виявити найбільш («+») і 

найменш («–») значимі з них. Взаємовплив в більшій мірі виражено на рівні 

території що досліджується, однак процеси на інших рівнях також необхідно 

брати до уваги. 

Проаналізувавши стратегічні напрями, а також зовнішні та внутрішні 

фактори впливу на процес сталого розвитку територій можна зробити висновок, 

що розробка стратегії розвитку території має ґрунтуватися на комплексному, 

довгостроковому програмному підході, об’єднуючи зусилля різних регіонів, в 

тому числі з різним рівнем розвитку та різними маркетинговим потенціалом, 

націленим на забезпечення всебічного розвитку території. А для цього на 

начальному етапі рекомендується розробити комплексну програму розвитку, 

встановити принципи функціонування, сформувати інфраструктуру та проявити 

конкурентні якості. 
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3.2 Використання маркетингу як парадигми державного управління 

сталого розвитку регіону 

 

У сучасних умовах регіони починають перетворюватись на реальні 

суб’єкти економічних відносин і відіграють все більш помітну роль у соціально-

економічному розвитку суспільства. Саме на рівні регіонів виникають і 

накопичуються проблеми, які в межах кожного з них мають свій специфічний 

характер. Тому ігнорування особливостей територій і недооцінка їх значення в 

економічному просторі, на думку багатьох фахівців, відносяться до числа 

найбільш істотних причин низьких темпів ринкової трансформації в Україні. 

На нинішньому етапі розбудови незалежної Української держави дієвим 

підґрунтям ефективного господарювання є забезпечення стабільного розвитку 

регіонів шляхом упровадження ефективної регіональної політики. Невід’ємною 

складовою цього процесу виступає реформування системи державного 

управління регіональним розвитком через призму нових форм і методів 

соціально-політичного маркетингу.  

Дослідження маркетингової трансформації державного управління як 

складових розвитку сутності та механізмів державної влади здійснюється в 

роботах О. Агаркова [128], Р. Бортейчук [129], А. Другова [130], К. Романенко 

[131], Є. Ромата [132] та інших вітчизняних та закордонних дослідників. На 

сьогодні було обґрунтовано необхідність модернізації державного управління на 

засадах маркетингової орієнтації на потреби споживача управлінських послуг 

органів державної влади. Проте узагальнений аналіз взаємозв’язку становлення 

державного маркетингу та розширення функцій маркетингового управління у 

суспільстві, а також аналіз ролі та місця маркетингу в системі державного 

управління залишається віддаленим аспектом дослідження проблеми. 

Найбільше поширення в науковій літературі отримав понятійний апарат, 

який зумовив різноманітне трактування сутності маркетингу (близько 2000 

визначень). Визначення маркетингу, що дозволяють скласти уявлення про його 

еволюцію подано в таблиці 3.2. 



 

158 

 

Таблиця 3.2 – Еволюція визначення маркетингу 

Автор, рік Визначення маркетингу 

Американська асоціація 

маркетингу, 1960 р. [133] 

Підприємницька діяльність, пов’язана із просуванням 

товарів і послуг від виробника до споживача 

Ф. Котлер, 1967 р. [134] Вид людської діяльності, спрямований на задоволення 

потреб споживачів за допомогою обміну 

П. Друкер, 1984 р. [135] Управлінський процес всіма сторонами ділової активності 

фірми 

Американська асоціація 

маркетингу, 1988 р. [136] 

Філософія сучасного бізнесу, що визначає стратегію і 

тактику фірми в умовах конкуренції. Вона являє собою 

орієнтовану на споживача виробничо-збутову діяльність, 

що забезпечує фірмі довгостроковий максимальний 

прибуток від реалізації її продукції 

П. Дойль, 2000 р. [137] Процес управління, мета якого полягає в максимізації 

доходів акціонерів на основі побудови стратегії довірчих 

відносин з цінними для компанії покупцями і створення 

стійких довірчих переваг 
 

Різноманітне тлумачення сутності маркетингу можна звести до наступних 

позицій, цей термін може означати: 

– філософію (ідеологію) бізнесу; 

– філософію (ідеологію, концепцію) управління; 

– діяльність; 

– процес [138]. 

Розгляд наведених визначень показує, що маркетинг постійно 

еволюціонує. Відбувається зміна основних акцентів у розумінні сутності та 

визначень маркетингу. Феномен маркетингу полягає в його адаптивності до 

постійно мінливих умов розвитку бізнесу, його відкритості і здатності до 

сприйняття нового [139]. 

Одне з перших офіційних висловлювань про концепцію маркетингу було 

зроблено 1957 р. Д. Маккіттеріком. На засіданні Американської асоціації 

маркетингу він вказував, що «це інтегрована, орієнтована на споживача 

філософія бізнесу» [136].  

Ф. Котлер визначає концепцію маркетингу як філософію управління, яка 

передбачає, що «досягнення компанією своїх цілей є результатом визначення 
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потреб і запитів цільових ринків і більш ефективного порівняно з конкурентами 

задоволення споживача». Підкреслюється, що концепція маркетингу 

відштовхується від чіткого визначення ринків, орієнтується на потреби 

споживача, координує всі види діяльності, спрямованої на споживача [134]. 

П. Зав’ялов, визначаючи концепцію маркетингу, зазначає, що це – 

«філософія управління, яка сприяє отриманню товаровиробниками прибутку за 

допомогою задоволення потреб споживачів шляхом зосередження уваги на 

довготерміновому і гнучкому визначенні: сфери ділової активності, ринку, 

цільових груп споживачів, головних стратегічних цілей» [140]. 

Г. Багієв підкреслює, що «у загальному значенні концепція часто 

розуміється як система поглядів, система основних ідей, загальний задум, 

інтегрована цільова філософія господарювання. Тому концепція передбачає 

науково обґрунтовану ув’язку таких її компонентів, як ідея, стратегія, 

інструментарій та мета. У цьому контексті концепція маркетингу являє собою 

науково обґрунтований задум організації діяльності фірми взагалі і/або 

маркетингової діяльності зокрема, який ґрунтується на конкретній керівній ідеї, 

ефективній стратегії, необхідному оперативному інструментарії» [141]. 

Б. Соловйов зазначає, що саме загальне і справедливе визначення 

концепції сучасного маркетингу ставить його в основу філософії управління, яка 

визначає всю методологію ринкової діяльності організації, формує «образ 

мислення» в управлінні та «образ дії» цієї організації на ринку [139]. 

Р. Фатхутдінов наголошує, що його «авторська концепція маркетингу як 

орієнтація будь-якої діяльності на споживача трохи ширше, ніж в інших авторів, 

по області застосування концепції і за функціями. Ширше в тому сенсі, що 

орієнтувати на споживача потрібно будь-яку діяльність на будь-якій стадії 

життєвого циклу об’єкта. Застосовуючи системний підхід, суб’єкт управління 

повинен забезпечувати високу якість «виходу» даної системи за умови високої 

якості її «входу», який одночасно є «входом іншої системи – споживача. Якщо 

кожна система (підсистема) буде дотримуватися концепції маркетингу по 
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орієнтації будь-якої діяльності на споживача, то якість їх «виходу» буде 

високою» [141]. 

Концепція маркетингу, як і сам маркетинг як управлінська реальність, 

безсумнівно, еволюціонує, і в цьому процесі вже можна виділити певні етапи. У 

даному контексті показовим є розвиток поглядів Ф. Котлера – загальновизнаного 

авторитета в розглянутій галузі знань. Якщо у ранніх виданнях ним робився 

акцент на опис інструментарію, маркетингового комплексу, формалізації 

окремих функцій маркетингу, то у пізніших явно акцентується увага на його 

системності, концептуальній єдності різних елементів і пріоритетним стає 

ракурс стратегічного планування. 

Аналізуючи еволюцію поглядів на роль маркетингу, Ф. Котлер виділяє 

наступні етапи: 1) маркетинг стає функцією, рівнозначною управлінню 

виробництвом, фінансами, персоналом; 2) роль маркетингу в порівнянні з 

перерахованими функціями зростає; 3) маркетинг трансформується в основну 

функцію, якій підпорядковані інші; 4) споживач стає контролюючою ланкою, що 

направляє розвиток перерахованих функцій; 5) дії споживача виступають як 

контролюючі, а маркетинг – як інтегруюча функція [134]. 

Особливе місце в наукових дослідженнях посідають управлінські 

концепції маркетингу: стратегічний маркетинг, конкурентна раціональність, 

маркетингове управління. Різноманіття управлінських концепцій маркетингу 

можна умовно поділити на два типи: 

– концепції управління маркетингом; 

– концепції маркетингового управління суб’єктом. 

Основною ознакою подібної класифікації управлінських концепцій 

маркетингу Л. Мельниченко вважає «масштаб» маркетингового управління, 

відповідно до якого: 

а) концепція управління маркетингом на практиці реалізується в 

«масштабі» управлінської функції і відповідного відділу в структурі 

менеджменту суб’єкта; 
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б) концепція маркетингового управління суб’єктом реалізується в 

«масштабі» всієї системи менеджменту суб’єкта. 

Цим двом типам концепцій відповідають аналогічні етапи еволюції 

маркетингового управління: 

– донауковий, інтуїтивний етап формування маркетингового 

інструментарію; 

– етап формування і розвитку концепцій управління маркетингом суб’єкта; 

– етап формування і розвитку концепцій маркетингового управління 

суб’єктом [143]. 

Розгляд аспектів етапної еволюції управлінських концепцій маркетингу 

дозволяє визначити низку об’єктивних тенденцій у сучасному розвитку 

маркетингового управління: 

– по-перше, інтенсивний, якісний розвиток концепцій маркетингового 

управління. Ця тенденція спостерігалася, починаючи з формування 

маркетингових інструментів, а в подальшому – їх трансформації в концепції 

управління маркетингом, а потім і в маркетингове управління; 

– по-друге, екстенсивний, кількісний розвиток концепцій маркетингового 

управління, пов’язаний з розширенням меж застосування маркетингового 

управління. Ця тенденція спостерігалася спочатку, коли, виникнувши з «набору 

правил» успішної торгівлі, маркетинг отримав активне розповсюдження серед 

комерційних суб’єктів, а згодом серед різних некомерційних. Усе це свідчило 

про зміну не тільки масштабу, але і меж маркетингового управління; 

– по-третє, інтенсивний і екстенсивний розвиток концепцій 

маркетингового управління в ході його еволюції змінив спрямованість впливу 

системних інструментів маркетингового управління. Якщо концепції управління 

маркетингом виходили з необхідності націлювати його системні інструменти на 

споживача, то концепції маркетингового управління враховують доцільність їх 

впливу не тільки на споживача, але і на кожного потенційного учасника 

обміну [143]. 
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Ця тенденція в сучасному розвитку маркетингового управління уявляється 

надзвичайно важливою, ключовою і визначає його подальшу еволюцію. 

Цілісне уявлення про маркетингове управління, поєднавши в собі переваги 

різних сучасних, наукових концепцій і відповідної практики, виходить з того, що 

управління діяльністю суб’єкта на ринку будується на принципах: 

– стратегічного планування; 

– управління інвестиційним портфелем, в якому кожен напрямок 

діяльності суб’єкта володіє своїм потенціалом отримання прибутку; 

– власне маркетингу, що дозволяє оцінити перспективи реалізації рішень, 

прийнятих на основі перших двох принципів, і безпосередньо планувати, 

організовувати і контролювати їх виконання, використовуючи системний 

маркетинговий інструментарій. 

Тому в концепціях маркетингового управління власне маркетинговий 

процес, що включає аналіз маркетингових можливостей, розробку 

маркетингових стратегій, планування маркетингових програм, організацію 

виконання і контроль маркетингової роботи – найтіснішим чином пов’язаний зі 

стратегічним плануванням (ухвалою місії, аналізом сильних і слабких сторін 

суб’єкта, розробкою стратегії, впровадженням та контролем за виконанням). 

Характерно те, що об’єктивна необхідність застосування маркетингу в 

прийнятті державно-управлінських рішень на регіональному рівні вже давно 

очевидна вченим, однак на практиці він не ще отримав в Україні належного 

поширення. Тому цілісне застосування концепції маркетингу відносно регіону 

вимагає самостійного дослідження, що враховує, як мінімум, наступні аспекти: 

– сучасні особливості розвитку теорії та практики маркетингового 

управління по відношенню до різних суб’єктів; 

– специфіку використання маркетингового інструментарію відносно 

регіону. 

Необхідність використання концепції маркетингу в регіональному 

управлінні на сучасному етапі обумовлюється такими чинниками: 
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– посилення конкуренції між регіонами, а також їх диференціація і поділ 

на перспективні та депресивні; 

– зростаюча нездатність виконавчих органів влади на регіональному рівні 

приймати адекватні управлінські рішення, що вимагають обґрунтованого 

ринкового аналізу та маркетингового мислення; 

– використання застарілих організаційних механізмів, управлінських 

процедур і директивних методів в управлінні регіоном, що не дозволяє органам 

виконавчої влади проводити політику саморозвитку регіону; 

– зниження інвестиційної активності у багатьох регіонах в останні роки; 

– зниження рівня життя населення у більшості регіонів; 

– переважання в управлінні регіоном виробничої концепції, яка, в 

основному, пов’язана з використанням традиційних факторів виробництва. 

Недоліком даної концепції є слабкий облік ринкових факторів: попиту, 

пропозиції, ціни і конкуренції, недооцінка яких і є гальмом у розвитку регіону. 

Перехід на концепцію маркетингу в управлінні регіоном означає 

прийняття принципових рішень про сутнісні характеристики управління. Так, Г. 

Гутман із співавторами відзначають, що «починає формуватися маркетинговий 

тип регіонального менеджменту, який походить не від бажань самого регіону, а 

від вивчення потреб споживачів (виробників, інвесторів, політиків, комерсантів, 

туристів, державних органів влади, населення і т.д.), які регіон здатний 

задовольнити» [144]. Тому при використанні концепції маркетингу управління 

повинне виходити з виявлення, в першу чергу, реальних і потенційних покупців 

регіону як товару і вивчення потреб з метою їх задоволення. 

Диференціація регіонів за показниками валового продукту, доходів 

населення, розвитку соціальної сфери, їх дотаційність значною мірою 

обумовлені зниженням і недовикористанням їх потенціалу, що пов’язано, в 

першу чергу, зі станом державного управління на регіональному рівні, яке наразі 

переживає складну трансформацію, зумовлену низкою обставин, серед яких: 

– посиленням господарської самостійності регіонів та зміщенням 
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економічних реформ на регіональний рівень, що передбачає необхідність 

урахування специфіки кожного регіону; 

– переважанням приватного капіталу в провідних галузях, які змушують 

шукати нові непрямі методи державного регулювання регіональної економіки; 

– переходом до побудови в Україні соціальної держави, що передбачає 

створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток особистості; 

– відставанням у розвитку теорії регіонального управління від практики 

реформування соціально-економічної системи регіону. Спроби оновлення 

системи управління регіоном здійснюються без необхідного теоретичного 

опрацювання, більшість вжитих заходів носить спонтанний і кон’юнктурний 

характер. Мають місце ознаки командного, авторитарного управління, 

суб’єктивізму і спрощеного підходу до складних соціально-економічних 

процесів, що відбуваються в регіоні. 

Слід зазначити, що неприйняття маркетингу як системної парадигми 

державного управляння суперечить загальноприйнятим в світові науці підходам 

до визначення управлінської ролі держави в сучасних умовах. 

Сьогодні у розвитку регіонів в Україні спостерігаються дві 

різноспрямовані тенденції: 

1. Глобалізація економіки, яка виражається в концентрації й підвищенні 

ступеня рухливості капіталу, інтернаціоналізації виробництв та уніфікації 

економічних відносин, лібералізації та дерегулюванні ринків товарів і капіталу. 

2. Регіоналізація економіки, що виявляється в прагненні територій до 

раціонального поділу і кооперації праці в глобальних і національних 

економічних системах, а також до встановлення регіонального самозабезпечення 

і самодостатності. 

Глобалізація економіки висуває незрівнянно більш жорсткі, ніж раніше, 

вимоги до регіонів. Успішна інтеграція того чи іншого регіону в світову 

економіку більше не може виходити з історично сформованої чи сформованої в 

умовах попередніх етапів економічного розвитку системи факторів виробництва. 
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Регіональні траєкторії входження у глобальну економіку сьогодні повинні 

базуватися на пропозиції потенційному інвесторові не стільки наявних об’єктів 

господарювання, скільки окремих факторів виробництва, ефективне 

використання яких саме в даному регіоні може забезпечити вагомі переваги у 

глобальній економіці. 

В умовах нової регіоналізації регіони, з одного боку, є складовими 

частинами єдиної держави, тобто здійснюють свою господарську діяльність в 

єдиному економічному просторі, а з іншого – це відносно самостійні державні 

утворення, які повинні забезпечувати свій розвиток на основі самоврядності та 

самофінансування. У свою чергу, це вимагає підвищення ефективності 

управління всередині регіональних утворень і поширення конкуренції з 

внутрішньо-регіонального середовища у зовнішнє. Тобто в умовах нової 

регіоналізації об’єктивно виникають і утверджуються особливі аспекти 

конкуренції, де головними рушійними силами виступають регіони. 

На сьогоднішній день у багатьох регіонах спостерігається незадоволення 

громадян якістю роботи регіональної влади, яка не здатна виконувати свої 

обов’язки щодо задоволення потреб населення. Однією з причин цього можна 

вважати протиріччя між зовнішнім середовищем регіону, яке за останні роки 

зазнало величезних змін, і рівнем управління територією, який практично не 

змінився з часів командно-адміністративної системи. 

Тому однією з найважливіших причин кризи регіонів є протиріччя між 

традиційними владними повноваженнями держави і новими методами 

управління суспільством, а саме маркетингової парадигми державного 

управління. Регіональні владні структури, як і центральна влада, виявилися 

більш здатними до відтворення старої командно-адміністративної системи, ніж 

до впровадження інноваційних методів і форм державного управління. Тому 

конфліктна ситуація багато в чому визначається протиріччям між новим станом 

суспільства і старим набором політичних й управлінських інструментів як на 

центральному, так і регіональному рівнях.  
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У сучасних умовах управління регіонами не може зводитися тільки до 

якоїсь функції державних та регіональних органів управління, а є складною 

груповою дією, в якій беруть участь як представники владних державних 

структур, так і певні цільові групи. Проте, як правило, регіональні органи 

управління, прагнучи здійснити перехід до ринкової економіки, продовжують 

використовувати при прийнятті управлінських рішень технології, вироблені в 

індустріальну епоху (управління податками, реєстраційні порядки, 

централізовані інвестиції та ін.) Сьогодні на регіональному рівні практично 

відсутні нові механізми управління. У кращому випадку їх недолік заповнюється 

копіюванням західних зразків і механічним перенесенням їх на вітчизняний 

ґрунт у вигляді різного роду «реформ». 

Таким чином, стан економіки регіонів в останні роки свідчить про 

слабкість регіонального управління, а гострота проблем, що накопичилися, 

вимагає принципового нового підходу до їх вирішення. Основним завданням 

сьогодні є створення абсолютно нової управлінської концепції розвитку регіонів, 

яка відображала б проблеми глобально орієнтованої економіки й сприяла 

створенню механізмів саморегулювання і саморозвитку регіонів, які змогли б 

забезпечити максимальне використання їх внутрішніх можливостей. Тому в 

сучасних умовах виникає гостра необхідність вдосконалення теоретичних засад 

формування нових, сучасних механізмів регіонального управління. 

Дослідження регіону як об’єкта державного управління вимагає уточнення 

понятійного апарату. Так, під терміном «регіон» (від лат. région (regionis) – 

область (округ)) розуміють територію країни із специфічними природно-

кліматичними й економічними умовами та характерною спрямованістю розвитку 

продуктивних сил з урахуванням демографічних, історичних, соціальних 

особливостей, розвиток якої здійснюється на основі законів національної 

економіки і регіональних, у результаті чого формуються регіональні економічні 

відносини [144]. 

З. Варналій виділяє чотири парадигми визначення регіону: 
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– регіон сприймається як квазідержава, що є відносно відокремленою 

підсистемою держави і національної економіки; 

– регіон є квазікорпорацією, великим суб’єктом власності та економічної 

діяльності. У цій ролі регіони стають учасниками конкуренції на ринках товарів, 

послуг, капіталу. Розширення економічної самостійності регіонів (шляхом 

передання економічних прав від центру) є одним із головних напрямів ринкових 

реформ;  

– регіон як ринок, що має визначені кордони (ареал) і акцентує увагу на 

загальних умовах економічної діяльності та особливостях регіональних ринків 

різних товарів і послуг, праці, кредитно-фінансових послуг, цінних паперів, 

інформації, знань тощо;  

– регіон – це соціум, спільнота людей, які живуть на певній території. Це 

висуває на перший план відтворення соціального життя і розвиток системи 

розселення [145, c. 144].  

На думку З. Варналія, саме в останньому контексті й потрібно розглядати 

регіон, оскільки ця парадигма найповніше враховує особливості, специфіку 

розвитку та єдності регіонів України. 

Г. Гутман із співавторами вважають, що при характеристиці регіону 

необхідно враховувати три обставини: 

1) регіон – це територіальне явище;  

2) регіон – це частина цілісної соціально-адміністративної системи; 

3) регіон повинен мати замкнутий відтворювальний цикл [144].  

Деякі автори, визначаючи зміст поняття «регіон», наголошують, що він 

являє собою складну систему. Таке визначення дозволяє застосувати до регіону 

системний підхід, що полягає в дослідженні кількісних і якісних параметрів 

протікання ймовірнісних процесів у складних соціально-економічних системах з 

різних позицій [146]. Віднесення регіону до системи передбачає наявність у неї 

таких загальносистемних властивостей: цілісності, ієрархічності та 

інтегративності. 
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Цілісність системи полягає в тому, що зміна будь-якого компонента 

системи впливає на інші її компоненти і призводить до зміни системи в цілому, 

і, навпаки, будь-яка зміна самої системи відгукується на її компонентах [146]. 

Цілісність регіону виявляється в тому, що зміна поведінки та зв’язків будь-якого 

економічного суб’єкта впливає на всі інші економічні суб’єкти. Вірно і зворотне: 

будь-яка зміна в економіці регіону викликає перетворення в поведінці 

економічних суб’єктів. 

Ієрархічність системи можна також віднести до регіону. Суть її полягає в 

тому, що регіон може бути розглянутий як елемент системи вищого порядку, а 

кожен його елемент, у свою чергу, також є системою. Ієрархічність регіону 

означає, що він є підсистемою в системі більш високого порядку – держави, а 

кожен його компонент (наприклад, господарюючі суб’єкти) також виступає у 

вигляді системи. 

Важливою властивістю системи, характерною для регіону, є його 

інтегративність, коли система має властивості, відсутні в її елементів (вірно і 

зворотне – елементи можуть володіти властивостями, не властивими системі). 

Звідси випливає, що регіон може володіти специфічними властивостями, які 

можуть відрізняти його від інших господарюючих суб’єктів. 

Загальна теорія систем визнає основною ідеєю взаємозв’язку і 

взаємозалежності елементів підсистем і всієї системи в цілому із зовнішнім 

середовищем. Відповідно до цих теоретичних положень регіон може 

розглядатися в єдності його складових частин, які нерозривно пов’язані із 

зовнішнім світом. Взаємодія регіону із зовнішнім середовищем робить його 

відкритою системою. Тому дослідження регіону як відкритої системи передбачає 

вивчення зовнішнього середовища, оскільки саме вона в умовах ринкової 

економіки визначає ключові фактори успіху. 

Належність регіону до відкритої системи зумовлює його суперництво і 

змагальність з іншими регіонами як на зовнішньому, так і на внутрішньому 

ринку. У цьому суперництві перемагає той регіон, який матиме найбільш надійні 
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конкурентні позиції. У зв’язку з цим регіон починає набувати переважне 

становище в ринковому просторі, що дає йому можливість витягати максимум 

вигоди для розвитку власної економіки. Таким чином, в умовах ринкової 

економіки виникають і затверджуються особливі аспекти конкуренції, де 

головними діючими силами стають регіони. 

Регіони можуть конкурувати між собою за залучення інвестиційних і 

фінансових ресурсів, розміщення нових підприємств, державні замовлення, 

трансферти, програми, залучення високо кваліфікованих трудових ресурсів, 

туристичних потоків та ін. 

Конкуренція між регіонами має позитивні моменти. По-перше, вона 

змушує здійснювати постійний моніторинг економічного стану регіону, його 

стосунків з існуючими партнерами і конкурентами. По-друге, на основі 

постійного аналізу регіональна влада більш чітко може визначити основні 

цільові групи споживачів, за які необхідно вступати в конкурентну боротьбу з 

іншими регіонами. По-третє, конкуренція сприяє позиціонуванню регіону в 

зовнішньому середовищі, що дозволяє побачити, за якими напрямками 

діяльності, на яких ринках даному регіону слід бути лідером, на яких діяти в 

режимі партнерства, а з яких слід піти. Тобто оволодіння механізмами 

конкурентної боротьби стає об’єктивною необхідністю і може послужити 

каталізатором активізації внутрішнього потенціалу регіону та стати додатковим 

фактором його розвитку. 

Таким чином, регіон необхідно розглядати у двох аспектах – 

територіальному та економічному. З точки зору територіального підходу, регіон 

– це таксономічна одиниця виробничо-територіального устрою країни з 

відмінними геополітичними, виробничо-господарськими, культурно-етнічними 

характеристиками. 

З точки зору економічного підходу, регіон є підсистемою соціально-

економічного комплексу країни й одночасно виступає як відносно самостійна 

його частина зі своєю структурою, функціями, внутрішніми і зовнішніми 
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зв’язками, власними фінансовими джерелами, де формується своя політика, 

реалізація якої і визначає його функціонування і розвиток. 

Дані висновки дозволили сформулювати авторське визначення поняття 

«регіон», в яке крім територіальних та економічних ознак були включені цільові 

установки, заради досягнення яких функціонує і розвивається територія. Регіон 

– це територіальне утворення в рамках політико-адміністративних кордонів 

країни, що є відкритою соціально-економічною підсистемою національної 

економіки, в якому здійснюється відтворювальний процес з метою задоволення 

потреб населення даної території. 

Авторське визначення «регіонального управління» полягає в наступному: 

це сукупність управляючих впливів з боку регіональних органів влади на 

господарюючі об’єкти, процеси, що протікають у регіоні, та людей, які 

здійснюються з метою отримання бажаного, наміченого результату. Необхідно 

звернути увагу на окремі найважливіші аспекти в даному визначенні. По-перше, 

управління регіоном – це усвідомлений процес, тобто керуючий орган 

заздалегідь намічає, продумує види використовуваних їм керуючих впливів. По-

друге, у визначенні міститься головне, заради чого і здійснюється управління, – 

це наявність цілей, на досягнення яких воно спрямоване; управління, власне, і 

виникає тому, що люди бажають досягти певних цілей, отримати потрібний 

результат і задовольнити якісь потреби. Тому, чим точніше результат відповідає 

поставленим цілям, тим вище якість управління. 

Питання про те, що є основною метою регіонального управління, особливо 

дискусійне в науковій літературі. За визначенням низки авторів, мету можна 

представити як варіант задоволення вихідної потреби, вибраної з деякої безлічі 

альтернатив, а результат – як міру досягнення конкретної мети. Виходячи з 

даного визначення, можна вибудувати причинно-наслідковий ланцюжок: 

Потреба ► Мета ► Функціонування керованої системи ► Результат. 

Пошук потреби та її задоволення сприяють функціонуванню системи й 

отриманню відповідного результату. Тому, на наш погляд, метою управління 
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регіоном буде задоволення потреби, а підвищення добробуту країни, регіону, 

господарюючих суб’єктів і населення – результатом (мірою задоволення 

потреби). 

Таким чином, основна мета регіону як господарюючого суб’єкта – 

максимальне задоволення існуючих і майбутніх потреб, досить різноманітних з 

точки зору їх якості та невідкладності. Ці потреби можуть стосуватися або 

індивідуальних цілей, пов’язаних з життєдіяльністю, або суспільних цілей 

економічного і неекономічного характеру (освіта, охорона здоров’я, оборона, 

громадська безпека тощо), причому, для задоволення даних потреб можуть бути 

використані тільки наявні, однак вкрай недостатні порівняно з потребами, 

фактори виробництва [147]. 

Однією з найскладніших завдань сучасного етапу є виявлення потреб, які 

може задовольняти регіон. Механізм виявлення даних потреб ґрунтується, 

головним чином, на інформаційних потоках від суб’єктів регіону, які відчувають 

потребу, до суб’єктів, що займаються організацією процесу задоволення потреб. 

Регіональна соціально-економічна система повинна максимально задовольняти 

потреби як громадян, що проживають у регіоні, так і всіх осіб, організацій та 

інститутів, з якими даний регіон підтримує або має намір підтримувати контакти, 

тобто з тими, хто виступає як так звані цільові групи. Цільові групи регіону – це 

фізичні особи, що проживають на даній території і поза нею, інститути та 

організації, які пред’являють попит на регіон як на «продукт» [148]. 

У науковій літературі немає чіткої класифікації покупців регіону як 

«продукту». Згадка про них зустрічається в роботі А. Панкрухіна, де виділено 

чотири великих цільових ринки покупців регіону:  

– приїжджі;  

– жителі та працюючі за наймом;  

– галузі економіки та інвестори;  

– зовнішні ринки [148].  

Ринок приїжджих складається з ділових (бізнесмени, відряджені особи) та 



 

172 

 

приватних відвідувачів (туристи, мандрівники, друзі чи родичі). Чим більше 

число відвідувачів (або довше їх перебування ), тим більше доходи території. 

Тому території спрямовують свої зусилля на залучення тих відвідувачів, чиї 

витрати найбільш високі, а перебування найбільш тривале. 

Жителі й працюючі за наймом – це другий важливий цільовий ринок для 

регіону. Території прагнуть або завезти додатково некваліфіковану робочу силу, 

або стимулювати народжуваність, або залучити окремі категорії працівників та 

спеціалістів. 

Галузі й інвестори – третя категорія цільових ринків регіону. Як правило, 

всі населені пункти намагаються посилити свій економічний базис, щоб зберегти 

для своїх жителів робочі місця та отримати додаткові бюджетні доходи. 

Передумовою виступає відповідність території критеріям розміщення 

продуктивних сил: інвестиційного клімату, якості життя і т.д. 

Вітчизняні регіональні та міжнародні ринки – це четверта група цільових 

ринків. Активність регіону на цих ринках демонструє здатність регіону 

виробляти товари та послуги, необхідні іншим територіям, фізичним і 

юридичним особам. До того ж, імідж самого регіону може чинити як позитивний, 

так і негативний вплив на обсяг продажів на зовнішніх ринках. 

Класифікація цільових покупців регіону зустрічається в І. Балдерьяна, до 

яких він відносить [149]: 

– національні та інтернаціональні підприємства і концерни, які базуються 

на даній території і підшукують собі нову територію; 

– національні та інтернаціональні організації та спілки, які базуються на 

даній території й підшукують собі нову територію; 

– комівояжери; 

– громадяни; 

– туристи. 

Ці цільові групи утворюють відповідні ринки, за їх прихильність території 

ведуть між собою конкурентну боротьбу. 
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Перспективною концепцією управління в конкурентних умовах як для 

соціально-економічної системи в цілому, всього регіону, так і для окремих 

галузей і сфер діяльності є концепція маркетингу. Використання концепції 

маркетингу, як показує досвід країн з розвиненою ринковою економікою, 

забезпечує найбільший ступінь задоволення населення і відповідно – 

підвищення його життєвого рівня. 

Варто підкреслити такі характеристики маркетингу територій: 

1) маркетинг покликаний поширювати й розширювати вплив території  

(міста, регіону, населеного пункту) зовні для досягнення своїх цілей, 

служити інструментом підвищення її конкурентоспроможності на 

найрізноманітніших аренах; 

2) маркетинг – це нестандартний, але досить ефективний інструмент 

розв’язання тих територіальних проблем, з якими органи влади адміністративно-

територіальної одиниці не в змозі справитися традиційними управлінськими 

способами; 

3) маркетинг – не просто інструмент управління, а ідеологія, яка, коли 

взята на озброєння, видозмінює всі сфери життєдіяльності й примушує їх 

працювати на розвиток адміністративно-територіальної одиниці;  

4) органи місцевої влади, покликані створювати сприятливі умови для 

життєдіяльності у своїх адміністративно-територіальних одиницях, – далеко не 

єдиний суб’єкт маркетингу і повинні враховувати інтереси своїх ринкових 

партнерів;  

5) маркетинг території – це тривалий процес кооперації та координації, 

поєднання всіх територіальних інтересів у комунікативну, креативну та 

інноваційну культуру співробітництва; 

6) спосіб розв’язання завдань розвитку території шляхом розширення його 

впливу і створення позитивної репутації, поліпшення іміджу, створення бренду 

[150, с. 105]. 

Територіальний маркетинг – це особливий вид публічної управлінської 
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діяльності, що здійснюється з метою виявлення і просування інтересів населення 

території для розв’язання конкретних завдань розвитку, створення, підтримки 

і/або зміни відносин та поведінки резидентів і нерезидентів в особі приватних 

осіб і компаній стосовно конкретної території [141, с. 103]. 

Важливим аспектом розвитку маркетингу у сфері економіки, який має 

суттєве значення для становлення державного маркетингу, є його 

системоутворююча роль по відношенню до процесу формування глобальної 

економіки. Численні дослідження процесів глобалізації засвідчують, з одного 

боку, універсальну природу маркетингових концепцій, процесів та принципів 

[151], а з іншого – характер маркетингу як однієї з рушійних сил глобалізації. Є 

дослідження, які прямо вказують на їх взаємозалежність, при цьому маркетинг є 

витоком двох найбільш суттєвих системоутворюючих процесів сучасної 

цивілізації – розвитку технологій і глобалізації [152]. Глобальна економіка 

вимагає посилення регулюючих функцій з боку держави, і принципи 

глобального маркетингу знаходять широке застосування в державному 

управлінні щодо адаптації впливу глобальної економіки на розвиток країни 

Проблеми дослідження ролі маркетингу в регіональному управлінні 

полягають у відсутності загальновизнаного системного підходу, який більшістю 

авторів лише декларується і який особливо важливий у дослідженні такої 

складної соціально-економічної системи як регіон.  

Ідeнтифікaція прoцeсів і oцінюючих їх інтeгрaльних пoкaзників. 

Виoкрeмлeння прoцeсів бaзується нa чіткo сфoрмульoвaних цілях дoсліджeння і 

бaжaних кінцeвих рeзультaтaх aнaлізу. В дaнoму випaдку мeтa пoлягaє в aнaлізі 

динaміки прoцeсів, щo відбувaються у містах тa oцінці рівня йoгo сoціaльнo-

eкoнoмічнoгo рoзвитку [140].  

Використання маркетингу в державному управлінні здійснюється на 

основі використання кількох фундаментальних управлінських концепцій, що 

стосуються поєднання маркетингової парадигми регулювання та використання 

державних механізмів управління в різноманітних соціальних сферах. 
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Інтегрально-управлінська суть розширення соціальних функцій 

маркетингу найкраще відображена у концепції соціально-етичного чи соціально-

відповідального маркетингу. Маркетингова методологія управління таким 

чином встановлює прямий взаємодетермінуючий зв’язок між суб’єктами та 

об’єктами управлінської діяльності та ієрархією соціальних інтересів як об’єкт 

узгоджувального управлінського впливу [131, с. 203].  

Особливості соціально-етичної концепції маркетингу державного 

управління є такими: 

− парадигма взаємовідносин в суспільстві, коли індивідуальні цінності 

залежать від цінностей спільноти;  

− позиція державної влади в питаннях дотримання соціально-етичних 

принципів маркетингу значною мірою залежить від позиції її керівників, які 

мають виробити для себе і своїх підлеглих основні принципи добропорядної 

поведінки у сфері економічного життя суспільства; 

− соціально-етичний маркетинг має стати своєрідною новою філософією 

спілкування органів державного управління, які прагнуть підвищити якість 

життя населення. 

Соціально-відповідальний маркетинг – це процес виявлення та 

задовольняння потреб споживачів з урахуванням потреб усього суспільства в 

цілому. 

Теорії, в яких розробляються економічні основи сучасного соціального 

маркетингу, відіграють суттєву роль у формуванні концептуального базису 

державного маркетингу передусім у сфері визначення функцій державного 

регулювання як управління процесами економічних взаємообмінів у суспільстві 

загалом. 

Державний маркетинг інтерпретується в межах концепції маркетингу 

послуг ще й тому, що державний сектор економіки в основному представляє 

послуги. Зокрема, практично весь так званий бюджетний сектор (освіта, охорона 

здоров’я, наука тощо) здійснює надання послуг. Переплетення державного 
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маркетингу та маркетингу послуг настільки велике, що маркетинг послуг 

фактично виходить за межі ринку як такого. Оскільки послуги звичайно 

надаються на ринках з високим рівнем державного регулювання, для здійснення 

маркетингу необхідна взаємодія із самими державними органами та 

суспільством з приводу норм діяльності, характеристик соціального середовища 

тощо. Саме у сфері маркетингу послуг сформувалися концепції, найбільш 

адекватні для аналізу сутності державного маркетингу – концепції маркетингу 

через взаємовідносини, мережі та взаємодію [153]. Через них у державне 

управління інтегруються підходи, в межах яких маркетингові відносини 

набувають характеру тривалих соціальних зв’язків, в яких обидві сторони є 

активними і взаємовигідними партнерами. З точки зору маркетингу відносин 

стає очевидним, що маркетинг у державному управлінні не може бути відділений 

від процесу управління послугами. У цьому контексті державний маркетинг 

може бути охарактеризований скоріше як адміністративний менеджмент з 

маркетинговим ухилом, ніж як державний маркетинг. 

Пряме відношення до державного маркетингу має формування ринкових 

засад функціонування багатьох державних служб. Нові способи державного 

регулювання пов’язані з приватизацією державних служб, що стала 

розповсюджуватися в розвинених країнах з 1980-х рр., а зараз цей процес уже 

розпочинається і в Україні. У багатьох областях сфери послуг приватні 

альтернативні служби конкурують з державними організаціями, що до того 

володіли монополією. Таке становище поставило вимогу значних змін у роботі 

служб, яким приходиться навчатися мати справу з громадянами як з клієнтами, 

в яких є вибір. У цій ситуації державні служби безпосередньо працюють у 

режимі маркетингової діяльності у сфері послуг. Це створює незвичайну 

ситуацію у взаємовідносинах з клієнтом (громадянином). Наприклад, зв’язок між 

наданням і оплатою не є прямим, оскільки «оплата» здійснюється через систему 

оподаткування. Загальні ж правила маркетингу послуг поширюються і на 

діяльність державних служб. Маються на увазі передусім основні складові їх 
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взаємовідносин з громадянами, а саме: 1) взаємодії між представником 

державних служб і споживачем; 2) взаємодії між споживачами послуг державних 

служб у процесі отримання їх послуг; 3) взаємодії між споживачами та атрибутами 

послуг з боку державних служб; 4) взаємодії між споживачами та цілісною 

системою державних служб [154, с. 330-331]. 

Важливу роль відіграє також обґрунтування ролі державного управління в 

контексті процесів глобалізації. Пріоритетною  методологічною проблемою є 

визначення місця державного маркетингу в державному управлінні. Іншими 

словами, дати відповідь на питання, чи може маркетинг бути інтегральною чи 

значущою основою державного управління. Існує багато сумнівів стосовно 

цього у вітчизняних дослідників, пов’язані зі специфікою діяльності органів 

державної влади. Але мова йде про передусім про реалізацію функцій 

державного примусу в різних сферах, таких як правоохоронна, збір податків, 

забезпечення національної безпеки та інше. Суттєвим обмеженням застосування 

маркетингу в державному управлінні є також субординацільний характер 

відносин у системі державного управління, хоча останнім часом це положення 

оскаржується у зв’язку з поширенням у діяльності органів державної влади 

координаційних і реординаційних відносин [155]. 

 

3.3  Маркетингові технології в управлінні інноваційним розвитком 

промисловості Харківського регіону 

 

Державні інтереси України вимагають негайних та ефективних заходів, 

спрямованих на розвиток промисловості, збереження її науково-технологічного 

потенціалу, забезпечення ефективного його використання для подолання 

кризових явищ у економічному та соціальному розвитку. Головним принципом 

активного розвитку промисловості є активізація інноваційних процесів із метою 

більш ефективного вирішення завдань діяльності в усіх напрямках і на всіх 

рівнях управління [156].  
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Інноваційна діяльність в Україні потребує міжгалузевого технологічного 

обміну, зміцнення зв’язків компаній з університетами та науково-дослідними 

інститутами, розвитку міжнародної науково-технічної кооперації, венчурного 

інвестування в нові прогресивні розробки, створення інноваційної 

інфраструктури, широкого застосування інформаційних технологій тощо. 

Національний промисловий сектор має освоїти практику обміну високими 

технологіями і впровадження інновацій, що є широко розвиненим в Європі. Для 

цього потрібна нова конкурентна стратегія. 

Водночас, використання iнновацiйних технологiй та випуск оновленої 

продукцiї у промисловостi є передумовою її вiдродження та пiдвищення 

конкурентоспроможностi. При цьому iснують принциповi можливостi 

найактивнішого залучення потенцiалу вiтчизняних наукових установ. Такий 

підхід дозволить створити державну інноваційну політику тісніше пов’язаною з 

об’єктивними процесами, що відбуваються в національній економіці. В якості 

організаційного ресурсу соціально-економічного розвитку повинні ефективно 

застосовуватися організаційні форми, що створюються для реалізації науково-

технічних та інноваційних пріоритетів [157]. 

Але, на сьогодні Україна продовжує розвиватися без суттєвого 

використання свого інноваційного потенціалу. Інноваційна продукція 

освоюється в основному шляхом використання науково-технічних надбань 

попередніх років. Такий тип інноваційного розвитку має досить вузькі межі і не 

дає можливості підтримувати конкурентоспроможність вітчизняних 

підприємств протягом тривалого періоду. Активізація інноваційної діяльності 

підприємств промисловості сприятиме реалізації її науково-технологічного 

потенціалу, що проявляється у: 

− підвищенні конкурентоспроможності продукції, яка виробляється 

промисловими підприємствами на основі використання нових або значно 

поліпшених способів виробництва, пов’язаних із застосуванням новітніх 

технологій, зокрема ресурсо- та енергозберігаючих, удосконаленого 
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виробничого устаткування; 

− відкритті нових ринків та завоюванні нових позицій для промислової 

продукції та збільшенні обсягів продажу на основі впровадження нових методів 

продажу та просування товарів на ринки; 

− поліпшенні фінансових результатів від діяльності промислових 

підприємств шляхом збільшення надходжень від реалізації продукції, що є 

новою або значно поліпшеною за своїми властивостями або способом 

використання; 

− сприянні оновленню та більш повному використанню виробничих 

потужностей та технологічної бази промислового комплексу держави, що 

дозволить оптимізувати виробничі процеси, прискорити технологічну 

модернізацію промисловості та забезпечити розвиток галузевої реструктуризації 

промислового сектору України. 

Взагалі, сьогодні в Україні в процесі ринкової трансформації економічної 

системи вже створено законодавчі передумови для переходу на інноваційну 

модель розвитку. Однак чинні закони характеризуються слабким та 

фрагментарним взаємозв’язком, а часом і суперечливістю окремих положень. Це 

є причиною того, що сьогодні ще дуже багато процесів, пов’язаних з переходом 

до інноваційної моделі розвитку, носять в основному спонтанний і 

малокерований характер. Тому необхідно здійснювати подальшу роботу зі 

створення і впровадження на всіх рівнях управління економікою взаємозалежної 

і чіткої системи законів, які забезпечують дієві економічні важелі і стимули для 

суб’єктів господарювання на всіх етапах інноваційно- інвестиційної діяльності 

[158], при урахуванні сучасних умов формування інноваційної промислової 

політики (рисунок 3.4).  

Переоцінка цінностей у зв’язку з викликами зовнішнього середовища, 

спричиненими наслідками геополітичної та економічної кризи, повинна стати 

базисом для формування інноваційної системи у промисловості нового типу в 

Україні та її регіонах. Реалізація політики децентралізації регіонів при 
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цілеспрямованій інформаційній, організаційній і економічній підтримці з боку 

держави, регіональної й місцевої влади має бути спрямована на формування 

мережевої взаємодії учасників інноваційного процесу на території, що 

забезпечує відчутний синергетичний ефект інноваційної діяльності та є 

важливим чинником її економічного розвитку. Ключову роль у цьому процесі 

відіграє маркетингова діяльність.   
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Рисунок 3.4 – Теоретико-методичний базис формування інноваційної 

промислової політики  

 

Авторами наукових публікацій [159, 160, 161] абсолютно справедливо 

зазначено, що рушійною силою інноваційних процесів є маркетингова 

діяльність. Саме маркетингова діяльність забезпечує відповідність інноваційної 



 

181 

 

продукції вимогам сучасного ринку, сприяє її комерціалізації та  забезпечує 

формування попиту на неї.  

Маркетинг відіграє важливу роль в економіці України в умовах розвитку 

ринкових відносин. Це зумовлює необхідність застосування у підприємницькій 

діяльності маркетингових рішень, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку 

та потреб споживачів. Маркетинг це складова сучасної системи господарювання. 

Його предметом є система заходів, щодо підвищення конкурентоспроможності 

підприємств за рахунок раціоналізації дії з аналізу маркетингового середовища, 

управління товарним асортиментом, розробки цінової політики, збуту, 

стимулювання збуту. 

Маркетинг є різноплановим явищем у світовій економічній науці, яке 

охоплює усі сторони життя суспільства. Проникнення маркетингової концепції 

у всі сфери діяльності людини та  різноспрямованість запровадження маркетингу 

призводить  до неоднозначності розуміння і визначення поняття «маркетинг». 

Тобто, маркетинг – це філософія та інструментарій формування, здійснення і 

розвитку взаємовигідних процесів обміну в суспільстві. 

Товарна  політика –  це формування товарного асортименту, модифікація 

існуючих виробів, зняття з виробництва застарілих, розроблення і запуск у 

виробництво нових товарів, забезпечення належного рівня їх якості  і 

конкурентоспроможності. Підкріплює  позиції  виробу  організація сервісу, 

надані  підприємством  гарантії, умови  поставки  тощо. Все це в комплексі і 

становить сутність маркетингової товарної політики підприємства, 

спрямованої на максимальне задоволення потреб цільових споживачів.  

Іншими словами, товарна політика – це комплекс заходів, коли один чи 

декілька виробів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової 

діяльності підприємства. Основним завданням товарної політики є створення 

такого товару чи послуги і таке управління ними, щоб інші елементи 

маркетингової діяльності або використовувались мінімально як допоміжні для 

досягнення поставлених цілей підприємства або ж були непотрібні взагалі.  
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Товарна політика є одним із видів економічної політики. Розробка й 

здійснення товарної політики вимагають дотримання наступних умов: чіткої 

уяви про мету виробництва й збуту на перспективу; наявності стратегії 

виробничо-збутової діяльності підприємства; хорошого знання ринку й 

характеру його вимог до продукції; чіткої уяви про свої можливості й ресурси 

виробництва сьогодні і на майбутнє. 

У сучасному бізнесі відбувається зміщення пріоритетів від 

«функціональних» до «інноваційних» продуктів які, являють собою останнє 

слово техніки або моди, попит на них важко передбачити, а їх життєвий цикл 

значно коротший.  

Сьогодні ситуація на ринках стрімко змінюється. По-перше, 

спостерігається вибухове зростання пропозиції, що виражається як в різкому 

збільшенні кількості товарних груп, так і в їх наповненні. Товарний достаток 

змушує компанії робити певні зусилля, щоб утриматися на ринку.   По-друге, в 

умовах товарного достатку споживач стає все більш досвідченим. Класичний 

підхід в сегментації часто вже не спрацьовує.  

Ще однією базовою технологією маркетингу є маркетингова стратегія. 

Аналізуючи приклади вибору та застосування різних стратегій різними 

кампаніями, можна говорити про велику різноманітність маркетингових 

стратегій. Маркетингові стратегії класифікують за різними ознаками: 

− Глобальні маркетингові стратегії – стратегії, які визначають 

принципові рішення щодо вибору напряму розвитку підприємства. 

− Базові стратегії базуються на певних конкурентних перевагах 

підприємства. 

− Стратегії росту визначають напрямок розширення масштабу 

підприємства; 

− Залежно від методу обрання цільового ринку – стратегії, що 

дозволяють визначити, яку продукцію та для яких сегментів ринку буде 

виробляти підприємство. 
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Важливим фактором підвищення ефективності управління інноваційним 

розвитком промислових підприємств регіонів України є використання 

маркетингу інновацій, що є невід’ємною складовою процесу розробки, 

впровадження у виробництво та просування нової продукції, та новітніх 

ефективних інструментів та технологій безпосередньо в самій маркетинговій 

діяльності. На жаль маркетингу інновацій на вітчизняних підприємствах 

приділяється мало уваги, тоді як  у розвинутих країнах він є важливим елементом 

інноваційної діяльності та складовою успіху в будь-якому бізнесі, у тому числі у 

промисловості.  

Інноваційна діяльність у промисловості носить достатньо ризиковий 

характер. Для зниження та управління цим ризиком повинна бути створена 

система управління інноваційними процесами на підприємстві з важливою 

складовою – маркетингом інновацій. Результативність системи управління 

інноваційними процесами у промисловості залежить від налагодженості роботи 

усіх її підсистем (рисунок 3.5).  

Для ефективного управління підсистемою маркетингу інновацій на 

підприємствах промислового сектору сам маркетинг повинен бути інноваційний, 

тобто з використанням новітніх ефективних технологій та інструментів. 

Сфера інновацій охоплює не лише практичне використання науково-

технічних розробок і винаходів, але і містить перетворення в продуктах, 

процесах, маркетингу, організації. Інновація виступає явним чинником зміни, як 

результат праці, вираженої в новому або поліпшеному продукті, технологічному 

процесі, нових послугах. Найпоширенішим напрямом інноваційної діяльності є 

створення і впровадження нової продукції, тобто здійснення продуктивних 

інновацій. Можна сказати, що інновацією є новий продукт, нове явище на ринку 

товарів і послуг, мета якого зацікавити споживача, задовольнити його потреби і 

при цьому принести доход підприємцеві. Отримання максимально економічної 

вигоди від кожної одиниці вкладеного і перетвореного на товар капіталу і є 

основною метою інноваційного розвитку. 
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Рисунок 3.5 – Система управління інноваційними процесами у промисловості 
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Але, є певні зовнішні та внутрішні фактори, які стимулюють інноваційну 

активність у промисловості в сфері маркетингу (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Фактори впливу на інноваційний розвиток в сфері 

маркетингу у промисловості 

 

Політика маркетингу інновацій у промисловості полягає у взаємодії між 

певними товарними групами: новими видами продукції, новими технологіями, 

новими матеріалами тощо, що можуть перебувати на стадіях дослідницьких і 

конструкторських робіт, виробничих випробувань, пробного продажу або 

демонстрації дослідного зразка та серійного виробництва. 
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При формуванні концепції інноваційної маркетингової діяльності 

промислового підприємства слід враховувати такі групи чинників:  

− тенденції розвитку попиту і зовнішнього маркетингового середовища 

(ринковий попит, запити споживачів, система руху товарів, правове регулювання 

тощо);  

− стан і особливості конкурентної боротьби на ринку, основні 

підприємства-конкуренти та напрями їх діяльності; 

− управлінські ресурси і можливості підприємства, його сильні сторони 

в конкурентній боротьбі; 

− основні напрямки розвитку підприємства, його глобальні цілі і тактичні 

завдання. 

Маркетинг інновацій має бути зорієнтованим також на розв’язання завдань 

планування інноваційної діяльності:  

 1. планування продуктово-ринкового портфеля підприємства: товарної 

номенклатури, товарного асортименту, окремих товарних одиниць;  

 2. формування пакета продуктово-ринкових інноваційних пропозицій та 

відбір найбільш раціональних (з огляду на зовнішні та внутрішні умови) з них;  

 3. складання орієнтовного графіка виконання робіт з розроблення, 

виготовлення і просування на ринку товарних інновацій. 

Ураховуючи динаміку розвитку ринкових процесів, а також значний 

ступінь невизначеності щодо розвитку подій у майбутньому, скласти детальний 

план інноваційної діяльності досить важко. Його слід формувати у вигляді 

стратегічного бачення, тобто визначати основні орієнтири на перспективу (але й 

вони можуть змінюватися), а детально планувати варто лише найближчі дії на 

один рік, максимум - на 2-3 роки. При цьому слід розглядати кілька можливих 

сценаріїв розвитку подій у майбутньому, як мінімум песимістичний, 

оптимістичний, найбільш вірогідний. Тому до завдань маркетингу інновацій 

також належить прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на ринку. 

Таким чином, залежно від горизонту аналізу і планування можна 
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виокремити такі комплекси завдань маркетингу інновацій:  

1) стратегічні, орієнтовані на формування стратегічного бачення розвитку 

промислового підприємства на перспективу: аналіз стратегічних ринкових 

позицій підприємства; визначення ринкових можливостей інноваційного 

розвитку і вибір найбільш прийнятних з них; розроблення товарної інноваційної 

стратегії;  

2) тактичні, орієнтовані на формування портфеля товарних інновацій і 

складання графіка їх впровадження-виведення з ринку: розроблення конкретних 

інновацій у межах вибраних варіантів інноваційного розвитку та оцінка їх 

комерційних перспектив (ураховуючи можливості багатоваріантного розвитку 

подій на ринку); розроблення заходів із формування первинного попиту;  

3) оперативні, спрямовані на розроблення заходів комплексу маркетингу 

інноваційних товарів: виведення та просування інновацій на ринок; управління 

життєвим циклом товарних інновацій, у тому числі модифікація товару, ринку, 

маркетингу.  

Розв’язання цих завдань дозволяє досягти головної мети маркетингу 

інновацій - пошуку і реалізації ринкових можливостей інноваційного розвитку 

підприємства для підвищення його конкурентоспроможності, зміцнення 

ринкових позицій, забезпечення умов тривалого виживання й розвитку. 

Сьогодні, як ніколи, підприємства промисловості в Україні повинні 

прагнути до прогресивних змін за допомогою маркетингу інновацій за рахунок: 

− використання маркетингового інструментарію нововведень та системи 

передачі технологій; 

− створення чіткої патентної системи; 

− додержання міжнародних технічних стандартів (за типом ІСО); 

− збільшення інтеграції в інноваційних процесах. 

Розглядаючи економічний стан регіонів України під призмою їх 

конкурентоспроможності, слід зазначити, що 11.10.2016 року Уряд України 

прийняв рішення про створення Національного комітету з промислового 
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розвитку (Постанова КМ №711), який має стати механізмом вирішення проблем 

промисловості та створення передумов для вироблення конкурентного 

національного продукту.  

Його першим кроком стало проголошення про формування в Україні нової 

промислової політики. Це рішення слід визнати актуальним особливо в умовах 

прояву суперечливих тенденцій у розвитку економіки, про що свідчить 

макроекономічний аналіз економічного стану регіонів України. Показано, що, з 

одного боку, спостерігається погіршення економічної ситуації, дефіцит 

бюджетного ресурсу на підтримку регіонального розвитку, загострення 

внутрішніх проблем. З іншого – активізація спроб відновити промисловий сектор 

та його основу – вітчизняне машинобудування. Майже 30 % підприємств у 

промисловості за підсумками першого півріччя 2016 року отримали збиток, який 

склав – 3946248,2 тис. грн. Рентабельність операційної діяльності у 

промисловості зафіксована на критично низькому рівні та становила 4,7 %, в 

тому числі: переробна промисловість 6,2 %, машинобудування 11,5 %, добувна 

промисловість і розроблення кар’єрів 17,4 %. У металургійному виробництві 

рентабельність мала від’ємне значення і становила – 8,3 %. За шість місяців 2016 

року споживчі ціни в усіх регіонах зросли в середньому по Україні на 4,9 %. 

Серед регіонів України Харківська область в рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності за базовими вимогами посідає 3 місце, в рейтингу 

інвестиційної привабливості регіонів – 8 місце. Тому, проблема інноваційного 

розвитку промисловості Харківського регіону  є вкрай важливою. 

Стратегія розвитку Харківського регіону має на меті забезпечити 

підвищення конкурентоспроможності регіону і зросту валового регіонального 

продукту Харківської області за рахунок забезпечення 

енергоресурсоефективності та незалежності регіону; диверсифікації зовнішніх 

ринків та географії інвестицій; трансформації вищої освіти і науки у сектор 

економіки, який би був драйвером її розвитку; створення системи 

маркетингового просування регіону, яка б дозволила стати йому столицею ІТ- 
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аутсорсингу в Україні; розвитку внутрішньообласного туризму для створення 

нових робочих місць і розширення дохідної бази місцевих бюджетів; розвитку 

ланцюгів додавання вартості малих і середніх агровиробників; збереження та 

відтворення потенціалу родючості ґрунтів. 

У роботі проведено аналіз динаміки індексів промислової продукції за 

основними видами діяльності за 2014 – 2016 рр. та запропоновано виокремити 

наступні основні види промислової діяльності відповідно до КВЕД-2010: 

добувна промисловість (код за КВЕД-2010 - 05-08), виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10-12), легка промисловість (13-15), 

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів (16), 

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність (17-18), виробництво 

коксу, продуктів нафтоперероблення (19), хімічна та нафтохімічна 

промисловість (20-21), виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

(22-23), металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

(24-25), машинобудування (26-30), виробництво та розподілення електроенергії, 

газу та води (35) (рисунок 3.7). 

Орієнтиром розвитку промислового сектору Харківського регіону є 

застосування сучасних інноваційних енергоефективних технологій для 

нарощування виробництва продукції з високою доданою вартістю, 

маркетингових технологій с перспективою входження у нові технологічні 

ланцюги з використанням можливостей освоєння ринку ЄС та ринків третіх 

країн спільно з європейськими партнерами, виходу на ринки США, Китаю, країн 

Африки та Близького Сходу. Ключовими орієнтирами є зменшення 

енергоємності ВВП, що майже в 3 рази вищій країн Європи, зокрема Польщі, та 

залучення інвестицій у модернізацію основних фондів підприємств. 

Управління інноваційним розвитком промисловості Харківського регіону 

та утримання його економічної стабільності повинно здійснюватися за 

допомогою мобільного управління і використання внутрішніх управлінських 

ресурсів. 
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Рисунок 3.7 – Динаміка індексів промислової продукції за основними 

видами діяльності за 2014 – 2016 рр. Харківського регіону 
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це співробітництво відбувається, по-перше, переважно в рамках зазначеної 

раніше лінійної моделі інноваційного циклу, а по-друге, саме стадія            

комерційного впровадження наукових розробок завжди була найбільш слабким 

місцем української національної інноваційної системи. Наявність достатньо 

великої кількості завершених науково-дослідних робіт переважно не знаходила 

комерційного продовження. 
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навчальні продукти, що швидко виходять на ринок. Центральною ланкою їх 
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процесах комерціалізації результатів науково-дослідної роботи, яка стає 

органічною частиною і навчального процесу. У такому разі університети 

зацікавлені в отриманні доданої вартості від комерціалізації власних науково-

технологічних розробок, вони будуть сприяти виконанню науково- 

технологічних проектів від ідеї до інноваційного продукту чи 

високотехнологічного підприємства, у першу чергу стартапа. 

Огляд статистичних даних щодо джерел фінансування інноваційної 

діяльності показав, що лише незначна частка витрат на інноваційну діяльність 

покривається за рахунок коштів держбюджету. Проте, держава має достатньо 

можливих шляхів фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств 

України, що детально розкриті у Законі України «Про інноваційну діяльність», 

який наголошує, що державна фінансова підтримка інноваційної діяльності 

підприємств України може бути надана шляхом повного або часткового (до 50%) 

безвідсоткового кредитування пріоритетних інноваційних проектів, повної чи 

часткової компенсації відсотків, сплачуваних підприємствами, які займаються 

інноваційною діяльністю комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним 

установам за кредитування інноваційних проектів, надання державних гарантій 

комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних 

проектів та за рахунок майнового страхування реалізації інноваційних 

проектів [162]. 

Отже, зменшення інноваційної активності промислових підприємств 

спричинене браком у підприємств власних коштів, а також великою вартістю 

кредитних ресурсів. Дефіцит фінансових ресурсів як на рівні промислових 

підприємств, так і на рівні держави, з рештою призвів до втрати вітчизняного 

пріоритету на багато не запатентованих вчасно винаходів. Загальний технічний 

рівень техніки знаходиться у вкрай незадовільному стані, частка застарілого 

устаткування в окремих галузях промисловості становить 60–70 %. 

Загалом фінансове забезпечення інноваційної діяльності промисловості 

має складну структуру, елементами якої є: сукупність джерел фінансування; 
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форми фінансування, методи та інструменти акумуляції грошових надходжень і 

їхнього вкладення в інвестиційні проекти і цільові програми; механізми 

контролю за інвестиціями в інноваційні проекти, включаючи систему 

зворотності, оцінку ефективності їх використання тощо. При цьому повинні бути 

враховані й рівні регулювання – підприємницький, регіональний, галузевий, 

національний, міждержавний, глобальний. В умовах ринкових відносин 

фінансування промислової діяльності має свою специфіку і виступає як 

складовий елемент фінансової політики держави [163]. 

Фінансування інноваційного розвитку промисловості Харківського 

регіону дозволило виявити такі проблеми: 

− фінансові обмеження залишаються основним фактором гальмування 

інноваційного розвитку промисловості регіону, що пов’язано з нестачею власних 

фінансових ресурсів у промислових підприємств та недоступністю зовнішніх 

джерел фінансування;  

− дефіцит власних коштів, які є основним джерелом фінансування 

інноваційної діяльності, спричинений незадовільним фінансовим станом 

підприємств промисловості, стагнацією промислового виробництва; 

− висока вартість кредитних ресурсів, які є другим за значенням 

джерелом фінансування інноваційної діяльності, ускладнює їх залучення до 

фінансування інноваційних проектів, особливо для низькорентабельних 

промислових підприємств, які потребують технологічної модернізації, 

неспроможні залучати довго- строкові кредити на здійснення інновацій; 

− державна підтримка інноваційної діяльності у формі прямого 

фінансування має суттєві бюджетні обмеження та не узгоджена з пріоритетами 

інноваційного розвитку. Значна частина бюджетних асигнувань надається 

добувним підприємствам, низько- і середньотехнологічним виробництвам, що не 

сприяє прогресивним структурним зрушенням; 

− надання податкових пільг підприємствам, які здійснюють    продуктові 

та технологічні інновації, є дієвим механізмом впливу держави на прискорення 



 

193 

 

інноваційних процесів. Податкові пільги сприяють освоєнню новітніх 

технологій виробництва і забезпечують мультиплікаційні ефекти технологічного 

розвитку різних галузей економіки; 

− досвід створення спеціалізованих державних (комунальних)          

інноваційних фінансово-кредитних установ в Україні є негативним, що вимагає 

перегляду принципів формування та розвитку цієї форми державної фінансової 

підтримки інноваційної діяльності  промислових підприємств. 

Активізація фінансування інноваційної діяльності можлива лише на основі 

розвиненої системи фінансування, що покликана забезпечувати виконання таких 

найважливіших завдань: збереження і розвиток інноваційно-промислового 

потенціалу у стратегічних та пріоритетних напрямках розвитку; створення 

необхідних передумов для своєчасного й ефективного впровадження технічних 

та технологічних новацій в усіх сферах національної економіки, забезпечення її 

структурно-технологічної перебудови; створення необхідних матеріальних умов 

для збереження кадрового наукового потенціалу, запобігання його відтоку за 

кордон. 

Треба відмітити, що процес економічного та інноваційного розвитку 

неможливий без участі банків у інноваційному процесі промислових 

підприємств Банки у процесі кредитування виступають не лише джерелом 

позикових коштів, але й здійснюють інформаційне, консультативне, 

оцінювальне, маркетингове забезпечення Саме маркетингове забезпечення 

інноваційної діяльності створить передумови для ефективного формування, 

визначення, задоволення потреб та попиту і слугуватиме основою концепції 

інноваційного розвитку промислових підприємств, галузей та економіки України 

та її регіонів. Оскільки маркетингові рішення супроводжують увесь 

інноваційний процес, від їх своєчасності, якості та ефективності залежить 

результативність інноваційної діяльності 

Як вже зазначалося раніше, інноваційний розвиток промисловості та 

функціонування промислового комплексу певного регіону неможливе без 
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достатнього інформаційного й маркетингового забезпечення. Організація 

маркетингової інформаційної системи інноваційної діяльності на вітчизняних 

промислових підприємствах повинно відповідати двом основним установкам, а 

саме: зовнішня інформація надає орієнтири для ефективної роботи, а внутрішня 

забезпечує надійність і рентабельність інноваційних процесів. 

Вітчизняні промислові підприємства повинні звертати увагу на все, що 

відбувається на міжнародному ринку, вишукувати незадоволені потреби 

споживачів і розробляти та впроваджувати інноваційні ідеї в життя. Маркетинг 

інновацій повинен бути орієнтований одночасно на продукт і покупця. Тому, 

приймаючи інноваційне рішення, підприємство повинне визначити можливість 

виходу на певний сегмент міжнародного ринку, на якому планується збувати 

інноваційну продукцію, його місткість та прибутковість, захищеність від 

основних конкурентів. 

Сьогодні стадія розвитку теорії й практики маркетингу інноваційної 

діяльності характеризується значним скороченням часової спіралі розроблення 

нововведень і їх запуском у виробництво. Життєвий цикл виробів, який тривав 

від п’яти до десяти років, нині швидко зменшується. Промислові підприємства, 

що конкурують у високотехнічному секторі, вимушені запускати нові вироби у 

виробництво з ритмом два-три в рік. За таких умов підрозділи маркетингу на 

вітчизняних промислових підприємствах вимушені постійно розробляти нові 

методи обслуговування, оформлення виробів, рекламні компанії, заходи 

брендингу та інші. 

Використання системи маркетингу інновацій на промислових 

підприємствах необхідно поєднувати із застосуванням нових інформаційних 

технологій, організації інформаційних потоків, а також різних рекламних 

засобів.  

При здійсненні інноваційної діяльності потрібно враховувати наступне: 

− інновації повинні прив’язуватися до потреб споживачів, а не до 

досягнення технічної переваги як самоцілі; 
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− виведення на ринок інновації повинне супроводжуватися корисною 

інформацією про виріб, щоб споживачі могли зрозуміти, чому потрібно купувати 

саме той чи інший продукт; 

− перед виведенням інновації на ринок необхідно проводити глибокий 

маркетинговий аналіз; 

− маркетинг повинен підкреслювати конкурентні переваги виробу. 

Отже, здійснення господарської діяльності на засадах маркетингу 

інновацій та використання технологій маркетингу дозволить промисловості 

України та її регіонів знайти і реалізувати ринкові можливості інноваційного 

розвитку для підвищення рівня його конкурентоспроможності, закріпити 

ринкові позиції, підвищити ефективність функціонування, забезпечити умови 

тривалого виживання і розвитку. 

 

 

3.4 Стратегічний маркетинг як передумова підвищення 

конкурентоспроможності підприємств ЖКГ на ринку послуг в умовах сталого 

розвитку міст 

 

В умовах поглиблення ринкових відносин в Україні особливої важливості 

набуває визначення стратегічних напрямків розвитку підприємства та розробка 

його маркетингової стратегії. 

Одним з найважливіших елементів організації маркетингової діяльності є 

побудова та впровадження її стратегії. Значення стратегічної поведінки, що 

дозволяє підприємству виживати в конкурентній боротьбі в довгостроковій 

перспективі, різко зросла в останні десятиліття. Всі підприємства в умовах 

жорсткої конкуренції повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому 

стані справ, але і виробляти стратегію довгострокового виживання, яка 

дозволяла б їм встигати за змінами, що відбуваються в їх оточенні. 

Зараз виключно важливим стає здійснення такого управління, яке 
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забезпечить адаптацію підприємства до швидко мінливого навколишнього 

середовища. 

Довгострокова ефективність діяльності, забезпечення високих темпів 

розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах 

ринкової економіки значною мірою залежать від рівня розробленості 

маркетингових стратегій. Внаслідок цього проблема їх формування знаходиться 

в ряду найбільш важливих теоретичних і практичних аспектів економічної 

науки. Дослідження показують, що головним фактором, який перешкоджає 

сталому економічному розвитку підприємств є недостатня розробка 

маркетингових стратегій або їх відсутність [164]. 

Житлово-комунальне господарство – це соціально зорієнтоване ланка 

економіки країни, багатогалузевий господарський комплекс, функціональним 

призначенням якого є задоволення житлово-комунальних потреб населення, 

підприємств, установ і організацій, що забезпечує реалізацію відповідних прав і 

захист здоров’я громадян, сприяє соціально-економічному розвитку та 

зміцненню безпеки громадян. 

До складу житлово-комунального господарства за галузевою ознакою 

належать житлове та комунальне господарство. 

Житлове господарство – це складова соціальної інфраструктури 

адміністративно-територіальних формувань, покликана задовольняти потреби 

громадян у житлі. До складу житлового господарства входять житловий фонд, 

муніципальні дачні фонди та об’єкти інженерно-енергетичного благоустрою 

житла та прилеглих до нього територій. 

Комунальне господарство – це складова частина житлово-комунального 

комплексу, яка забезпечує надання необхідного обсягу санітарно-технічних, 

санітарно-гігієнічних, енергетичних і транспортних послуг жителям населених 

пунктів, а також здійснює комунальне обслуговування суб’єктів 

господарювання. 

У складі комунального господарства можна виділити такі підгалузі та 
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групи суб’єктів господарювання: 

1) санітарно-технічні підприємства; 

2) міський пасажирський транспорт; 

3) підприємства комунально-побутового обслуговування; 

4) підприємства комунальної енергетики; 

5) зовнішній благоустрій; 

6) підсобні промислові та ремонтні підприємства, що обслуговують 

потреби комунального господарства. 

Для оперативного прийняття управлінських рішень про коригування 

діяльності та розвитку комунального господарства органами самоврядування 

здійснюється моніторинг функціонування суб’єктів господарювання 

комунальної сфери за допомогою системи індикаторів, до яких можна віднести 

наступні: 

1) показники обсягу і структури наданих послуг у натуральному і 

вартісному вираженні; 

2) індикатори використання ресурсів у процесі обслуговування; 

3) собівартість і рентабельність послуг; 

4) індикатори якості; 

5) показники оцінки фінансового стану. 

Крім того, ці показники доповнює сукупність спеціальних індикаторів, які 

враховують техніко-економічні особливості окремих галузей під комунального 

господарства. 

Крім розподілу за галузевим принципом, сукупність різноманітних 

підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства можна 

розділити на 2 групи: ті, які виробляють матеріальну продукцію (заводи, 

виробничі цехи і майстерні, електростанції та електромережі, організації 

газового господарства та газові мережі, підприємства водопостачання, з 

водопроводами і теплопостачання з тепломережами) та ті, які надають послуги 

(житлово-експлуатаційні організації, міський пасажирський транспорт, лазні, 
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пральні, хімчистки і будинки побуту, підприємства санітарної очистки). 

При цьому житлово-комунальні послуги можуть бути 3 видів: 

1) особисті – надаються тільки населенню, мають споживчий характер і 

оплачуються за рахунок особистих доходів домогосподарств; 

2) виробничі – можуть надаватися як населенню, так і суб’єктам 

господарювання, які оплачують їх за рахунок своїх коштів. 

3) послуги громадського значення – призначені для створення сприятливих 

умов проживання громадян і нормальної діяльності підприємств, установ, 

організацій в населеному пункті. 

Ряд особливостей фінансової діяльності підприємств житлово-

комунальної сфери пов’язаний з: 

1) своєрідністю виробленої продукції (наданих послуг), а також процесів її 

виробництва і споживання; 

2) специфічним ритмом роботи підприємств комунального господарства, 

який залежить від ритмічності споживання їх продукції (послуг) в населеному 

пункті. 

Збіг у часі процесів виробництва, доставки і реалізації продукції (послуг) 

на більшості підприємств житлово-комунального господарства наголошується 

на формуванні особливого складу і структури їх оборотних активів. В результаті 

подібного збігу більшість житлово-комунальних підприємств не мають 

незавершеного виробництва і готової продукції, не використовує сировину і 

матеріали, а в значних кількостях споживає допоміжні матеріали. 

Певною мірою особливості житлово-комунального сектору пов’язані 

також зі специфікою управління цією сферою та її підпорядкованістю. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи 

місцевого самоврядування наділені значними повноваженнями у цій сфері [164]. 

Міське господарство, яке формувалося впродовж багатовікової історії, в 

даний час являє собою величезний комплекс виробничих, адміністративних та 

житлових будівель, систем життєзабезпечення, транспортних розв’язок, 
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інженерних комунікацій, великих площ зелених насаджень. Склалося так, що 

міське господарство по мірі свого розвитку вимагало все більших витрат, 

перетворилося в дотаційну галузь, яка потребує постійного фінансування 

міського бюджету. На відміну, наприклад, від будівництва, де кошти, витрачені 

на спорудження житла, після його продажу знову йдуть в оборот, міське 

господарство виділених грошей в основному назад не повертає. Тому для 

приватних фірм та інвесторів воно є не дуже привабливим. Так було до 

недавнього часу. Однак в останні роки, в результаті все більш широкого 

впровадження в міське господарство ринкових механізмів, ситуація стала 

змінюватися на краще. Паростки ринкової економіки ставали все більш активно 

проявлятися в міському господарстві. 

У житлово-комунальному господарстві головним завданням в даний час є 

проведення реформ. Необхідність реформ житлово-комунального господарства 

назріла давно. Накопичені за багато років негативні тенденції в соціально-

економічному розвитку країни і її регіонів, в тому числі в містах, стали надавати 

все більш відчутний негативний вплив на стан комунальної інфраструктури. В 

результаті продовжується наростати знос основних фондів у житлово-

комунальному господарстві, знижується надійність роботи систем 

життєзабезпечення. Не створений дієвий механізм стимулювання 

ресурсозбереження, не забезпечуються стандарти якості обслуговування 

населення. 

Узагальнення досвіду проведення реформи дозволяє виділити кілька 

основних напрямів вдосконалення реформування ЖКГ: 

– посилення фінансової дисципліни; посилення контролю обґрунтованості 

та реальності витрат; 

– контроль над природними монополіями; 

– стимулювання енергоресурсозбереження; 

– створення привабливих для потенційних інвесторів умов; 

– тарифне регулювання; 
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– організація конкурсів; 

– наведення порядку у сфері надання пільг з оплати житла і комунальних 

послуг [166]. 

Є ще низка обставин, які впливають на формування попиту. Насамперед, 

це дотаційність житлово-комунального господарства. Низькі тарифи на житло не 

формують конкурентне середовище, оскільки платоспроможна, активна частина 

населення не переймається пошуком підрядників, які забезпечили б високу 

якість послуг за більш низькими, ніж діючі, цінами. Таким чином, практично 

відсутня ініціатива знизу, яка могла б сприяти обґрунтованому нормуванню 

постачання послуг і визначення базових тарифів. Дана група населення, маючи 

можливість встановлювати прилади, регулюючі та контролюючі споживання 

послуг не переймається цим, оскільки оплачує проживання за датованим 

споживчим тарифами, витрачаючи на це мізерно малу частину свого доходу. 

З усього цього випливає, що існують дві великі проблеми, що 

перешкоджають регулювання діяльності локальних монополій і розвитку 

конкуренції у сфері житлово-комунального господарства. 

– відсутність правової бази для регулювання діяльності локальних 

монополій. 

– дотаційність житлово-комунального господарства і відсутність у ряді 

регіонів розділення функцій замовника і підрядника у ЖКГ. 

Таким чином, бачимо, що проблем в комплексі ЖКГ багато, але всі вони 

вирішуються. Одним з важливих інструментів підвищення ефективності 

управління будь-якого підприємства (в тому числі і ЖКГ), є маркетинг, тому 

логічним продовженням роботи буде розгляд питань та ролі маркетингу. 

Звичайно, на підприємствах міського господарства, як і для підприємств 

різних сфер діяльності, існують свої особливості побудови маркетингової 

діяльності і застосування маркетингових інструментів. 

В цілому, підприємства міського господарства відносяться до 

некомерційних структур, тому до них застосуємо так званий некомерційний 
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маркетинг. 

Некомерційна діяльність підприємств міського господарства спрямована 

на досягнення соціального ефекту, тобто визнання суспільством його корисності 

і ставить в основному завдання по пропаганді суспільної значущості і корисності 

їх діяльності, організації позитивної громадської думки, що сприяє розширенню, 

диференціації, поліпшення такої діяльності. 

Некомерційний маркетинг вимагає точних і чітких знань цільової аудиторії 

з її перевагами, психологічним станом, уподобаннями, потребами [167]. Фахівці 

з маркетингу, створюючи, підтримуючи, змінюючи громадську думку про 

конкретну некомерційної діяльності, використовують всі прийоми і методи 

маркетингу. За допомогою системи комунікацій формується відповідний образ 

суб’єкта некомерційної діяльності, розробляються і застосовуються в практиці 

програми, що збігаються з інтересами широких верств суспільства, суб’єкти 

ринку можуть здійснювати певну підприємницьку діяльність для досягнення 

цілей, заради яких вони створені (реалізація відповідної літератури, атрибутики, 

предметів інтелектуальної власності, ксерокопіювання, безкоштовні концерти, 

вистави, спортивні заходи та ін) [164]. 

Маркетинг в міському господарстві – це діяльність некомерційних 

суб’єктів ринку в конкурентному середовищі, заснована на принципах, методах, 

прийомах класичного маркетингу. 

Мета некомерційного маркетингу в міському господарстві – максимізація 

соціального ефекту при раціональному використанні необхідних обмежених 

фінансових, матеріальних, людських (професійних), часових ресурсів 

суспільства. 

Концепція некомерційного маркетингу – підприємницький підхід до 

діяльності некомерційного суб’єкта ринку, що передбачає, що запорукою 

досягнення соціального ефекту є визначення потреб споживачів і забезпечення 

їх задоволення більш ефективними, ніж у конкурентів, способами [166]. 

Поняття «стратегічний маркетинг» стало використовуватися в теорії і 
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практиці маркетингу порівняно недавно (в кінці 80-х – початку 90-х років XX 

століття). 

На сьогоднішній день стратегічний маркетинг – це аналітичний процес, що 

визначає ефективність операційного маркетингу, який характеризує діяльну 

сторону маркетингу і являє собою активний процес з короткостроковим 

горизонтом планування. Операційний маркетинг спрямований, як правило, на 

вже існуючі ринки і переслідує мету отримання заданого обсягу продажів 

шляхом використання тактичних засобів комплексу маркетингу. 

Сучасний маркетинг повинен базуватися на швидкому, гнучкому 

плануванні ініціатив, в центрі яких завжди повинен бути споживач. Ініціативні, 

амбіційні компанії скоріше орієнтовані на створення потреб і їх задоволення, а 

не просто реагують на виниклу потребу. Швидкість і гнучкість у прийнятті 

рішень, необхідність яких усвідомлюється переважною більшістю менеджерів-

учасників дослідження, для багатьох компаній є одними з основних орієнтирів. 

[168]. 

Прибуток як зона уваги замикає список поряд з такими поняттями, як 

«бренд» і «здоровий глузд». Лише 4,6% західних маркетологів вважають, що 

будівництво бренду є більш важливим, ніж створення нового продукту. 

Половину робочого часу японських менеджерів, в тому числі відповідальних за 

маркетинг, займає робота з новими продуктами. Не дивно, що кожен місяць на 

ринку з’являються сотні нових товарів, починаючи від нових моделей 

автомобілів і закінчуючи їстівними мильними бульбашками. 

Розуміння свого споживача і прагнення максимально задовольнити його 

вимоги, як би банально це не звучало, – все ще істина. Цей принцип – один із 

«китів» і в японському маркетингу. Два інші положення, що стосуються 

технологій та проникнення маркетингу в усі функціональні зони підприємства, 

абсолютно очевидно перегукуються з узагальненнями японських маркетологів, 

що виразилися в словах «ініціатива» і «швидкість». 

На японських підприємствах, незважаючи на існуючий бюрократичний 
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стиль управління, у чому проявляється підприємницький дух, а маркетингові 

рішення часто приймаються на рівні інтуїції. Таким чином, вимальовуються три 

базових принципи, однаково цінуються як в маркетингу Японії, так і США – 

безумовний пріоритет споживача, інформаційні технології, що забезпечують 

швидкість, прозорість і ініціативу, а також творчість і підприємницький дух у 

прийнятті маркетингових рішень.  

Що стосується американських підприємств, то тут розробка стратегії 

управління та застосування маркетингової стратегії стало входити в практику з 

кінця 60-х років ХХ століття. Тоді головним об’єктом була диверсифікація 

діяльності підприємства, коли кожне виробниче відділення обслуговувало певну 

групу ринків з різними перспективами. З 70-х років спрямованість стратегічного 

управління змінилася, і у 80-ті роки воно перетворилося в основу стратегічного 

планування, орієнтованого на оцінку доцільності розвитку окремих областей 

господарської діяльності, які залежать не стільки від поточної ефективності, 

скільки від їх результативності в перспективі. Першим кроком розробки стратегії 

фірми є визначення відповідних центрів (секторів ринку) та їх дослідження поза 

зв’язком зі структурою підприємства і його поточною діяльністю. Результатом 

аналізу є оцінка перспектив, які можуть відкритися на ринку будь-якому 

конкуренту з точки зору зростання, норми прибутку, стабільності і технології. 

Другий крок – вирішення питання про те, як дане підприємство має намір 

конкурувати з іншими підприємствами у відповідній області. Організаційну 

структуру стратегічного управління утворює відділ стратегічного розвитку на 

вищому рівні управління. Найважливішим завданням маркетингової стратегії в 

умовах швидкого розвитку науково-технічного прогресу, стає визначення 

співвідношень між старою та новою технологіями. У великих компаніях США 

для розробки і реалізації маркетингової стратегії була створена управлінська 

структура, що не збігається з організаційною структурою фірми [169]. 

Провівши дослідження зарубіжного досвіду стратегічного управління 

маркетинговою діяльністю, можна відзначити, що маркетингова діяльність, 



 

204 

 

стратегічне планування в рамках стратегії маркетингової діяльності 

підприємства, у країнах заходу в основному більше спрямовані на реального 

споживача, ніж на потенційного. 

Для зарубіжних підприємств важливіше знати думку того покупця, який 

вже спробував товар чи отримав послугу. Це пояснюється загальною тенденцією 

іноземних фірм покривати комерційні ризики великим асортиментом новинок, 

що випускаються на ринок, коли в результаті реальних продажів оцінюється 

потенціал тієї чи іншої послуги. Замість того, щоб витрачати гроші на 

передпродажні дослідження, компанії насичують асортимент і навчаються на 

реальному ринковому досвіді. Тобто практика тестування ринку перед виходом 

товару чи послуги на ринок, застосовувана в країнах СНД і в Україні, 

розглядається іноземними компаніями, як марна трата часу. 

Маркетингова стратегія – елемент загальної стратегії підприємства, який 

описує, як підприємство має використовувати свої обмежені ресурси для 

досягнення максимального результату у збільшенні продажів і доходів від 

продажів у довгостроковій перспективі. Це стратегія підприємств, орієнтованих 

на ринкові цінності. Маркетингова стратегія має два основних орієнтири – ринок 

і продукт. 

В рамках розробки маркетингових стратегій передбачається: 

− розробка маркетингової політики підприємства в цілому; 

− розробка маркетингового плану; 

− виявлення конкурентних переваг; 

− розробка рекомендацій. 

Таким чином, маркетингова стратегія – це елемент стратегії діяльності 

підприємства, що спрямована на розробку, виробництво та доведення до 

споживача товарів та послуг, що найбільш відповідають його потребам. 

Націлювання підприємства на будь-який сектор ринку носить назву 

стратегічного планування. Стратегічне планування виступає як сукупність 

рішень і дій, вжитих керівництвом підприємства, що забезпечують розробку 
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конкретних стратегій, практична реалізація яких забезпечує можливість 

досягнень поставлених цілей.  

В рамках стратегічного планування підприємство розглядається як єдине 

ціле; воно орієнтоване на довгострокову перспективу; стратегічні плани 

визначають основи напрямки життєдіяльності.  

В останні роки у зв’язку з розвитком у нашій країні ринкових відносин, 

розширенням можливостей зовнішньоекономічної діяльності значно зріс інтерес 

до маркетингу як до концепції ринкового управління. 

Після усвідомлення керівництвом підприємства того, що в умовах ринку 

управляти підприємством на основі попередніх принципів неможливо, 

починається переорієнтація діяльності підприємства на використання концепції 

маркетингу як філософії і сукупності практичних прийомів управління 

підприємством в умовах ринкових відносин. 

Попередньо вирішивши низку організаційних питань щодо створення 

підрозділу маркетингу, керівництво підприємства починає практичну діяльність 

в галузі маркетингу, яка включає аналіз, планування, реалізацію і контроль за 

діяльністю по виявленню і задоволенню запитів споживачів для досягнення 

цілей підприємства. 

Суть маркетингу – діяльність, що перетворює потреби покупця в доходи 

підприємства. 

Тільки тоді, коли підприємство опиняється здатним дати споживачеві, 

ринку те, що йому необхідно, за прийнятною ціною, у потрібній кількості, 

потрібної якості, у потрібний час і в потрібному місці, з’являються передумови 

для фінансової стабільності компанії.  

Розробка стратегії підприємства починається з визначення основних 

орієнтирів підприємницької діяльності, так званої його філософії, яка в 

поєднанні з мотиваційною ідеєю визначає основні напрями розвитку 

підприємства і встановлює цілі підприємства. 

Маркетингова стратегія включає конкретні стратегії діяльності на цільових 
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ринках, використовуваний комплекс маркетингу і витрати на маркетинг. В 

стратегіях, розроблених для кожного ринкового сегменту, повинні бути 

розглянуті нові і випускаються продукти, ціни, просування продуктів, 

включаючи рекламу, доведення продукту до споживачів, має бути вказано, як 

стратегія реагує на небезпеки і можливості ринку [170]. 

Стратегії маркетингової діяльності деталізують стратегії розвитку 

підприємства в цілому, останні виявляються і аналізуються у стратегічному 

плануванні. 

Із загальних стратегій підприємства випливають загальні маркетингові 

стратегії по відношенню до конкретних ринків: 

– розширення існуючих ринків; 

– проникнення на нові ринки; 

– підтримка рівня збуту на існуючих ринках; 

– концентрація зусиль на меншому числі ринків; 

– відхід з ринку. 

Кожна із зазначених стратегій підлягає подальшій деталізації.  

Стратегія швидкого отримання прибутку (інтенсивна стратегія) 

застосовується в наступних випадках: 

– більшість покупців не поінформоване про товар і потрібно затратити 

значні зусилля на їх інформування і створення позитивного ставлення до товару; 

– покупці, обізнані про товар, згодні платити високуціну. 

Стратегія повільного одержання прибутку (стратегія повільного 

проникнення) застосовується в наступних випадках: 

– ємність ринку є незначною; 

– товар відомий більшості покупців; 

– покупці готові платити високу ціну; 

– конкуренція на ринку незначна. 

Стратегія швидкого (широкого) проникнення застосовується в наступних 

випадках: 
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– велика місткість ринку; 

– покупці погано обізнані про товар; 

– для більшості покупців висока ціна неприйнятна; 

– конкуренція на ринку велика; 

– зростання масштабів виробництва зменшує собівартість одиниці 

продукції. 

Стратегія повільного проникнення (пасивна стратегія) на ринок 

застосовується в наступних випадках: 

– велика місткість ринку; 

– гарна обізнаність про товар чи послугу; 

– відмова покупців від придбання дорогого товару чи послуги; 

– конкуренція на ринку не є високою [167]. 

Маркетингова стратегія підприємств ЖКГ передбачає постійний 

моніторинг настроїв у споживача і обсягу ринку, плавне і постійне підвищення 

якості надаваних послуг. Треба сказати, що реальна конкуренція в прямому сенсі 

цього слова на ринку ЖКГ розвинена слабо, тобто практично відсутня. Це 

знижує стимул керівництва підприємств в плані вдосконалення якості наданих 

послуг [164]. 

Одним із способів пожвавлення конкуренції на даному ринку може 

з’явитися остаточне правове закріплення договорів концесії [171]. Неможливість 

формування конкуренції на ринку компенсується конкуренцією за ринок на 

основі концесійних угод, які реалізуються шляхом укладення договорів на право 

здійснення різного роду господарської діяльності з передачею об’єктів 

муніципальної інфраструктури в експлуатацію та управління українському або 

іноземного господарюючому суб’єкту (керуючій компанії). Незважаючи на те, 

що в кожний певний момент часу існує лише один постачальник будь-якого виду 

послуг – концесіонер, конкуренція виникає ще до підписання контракту, в 

результаті розгляду заявок претендентів, а також після закінчення строку 

договору, коли потрібно його відновлення. В результаті цього існує конкуренція 
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на ринку, незважаючи на те, що протягом терміну договору конкуренція на 

ринку відсутня. 

В умовах жорсткої конкурентної боротьби і швидко мінливої ситуації 

підприємства ЖКГ повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому 

стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію поведінки, яка дозволяла б 

їм встигати за змінами, що відбуваються в їх оточенні. 

У минулому багато підприємств могли успішно функціонувати, звертаючи 

увагу в основному на щоденну роботу, на внутрішні проблеми, пов’язані з 

підвищенням ефективності використання ресурсів в поточній діяльності. 

Зараз же, хоча і не знімається задача раціонального використання 

потенціалу в поточній діяльності, виключно важливим стає здійснення такого 

управління, яке забезпечує адаптацію підприємства до швидко мінливих умов 

функціонування. 

Прискорення змін у навколишньому середовищі, поява нових запитів і 

зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, поява нових 

несподіваних можливостей, що відкриваються досягненнями науки і техніки, 

розвиток інформаційних мереж, широка доступність сучасних технологій, зміна 

ролі людських ресурсів, а також ряд інших причин привели до різкого зростання 

значення стратегічного управління. 

Організація маркетингу на підприємствах ЖКГ має ряд особливостей, які 

визначаються специфікою діяльності такого роду підприємств. У вигляді товару 

підприємство ЖКГ пропонує покупцю (замовнику) певний комплекс 

виробничих послуг, виступаючи на конкретному сегменті в якості сервісного 

підприємства. 

Таким чином, підприємства ЖКГ поєднують в собі одночасно характерні 

риси промислового підприємства та підприємства сфери обслуговування. 

Наслідком цього є прикордонний характер маркетингу, що викликає 

необхідність комплексного підходу до його організації, і надає йому специфічні 

риси, не характерні для більшості виробничих підприємств [164]. 
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Основна мета служби маркетингу на підприємстві ЖКГ – це створення 

постійно діючої системи збору, обробки та обміну об’єктивною інформацією між 

усіма структурними підрозділами для забезпечення стабільного, прогнозованого 

і керованого процесу збуту комплексу житлово-комунальних послуг. 

Ефективність маркетингового управління цілком і повністю залежить від 

здатності управлінського апарату з’єднати розуміння тенденцій економічних 

процесів у всіх підрозділах підприємства. У відповідності з класичною схемою 

організації маркетингу на підприємстві, його доцільно розділити на внутрішній 

і зовнішній. Стосовно підприємств ЖКГ можна виділити наступні структурні 

елементи маркетингу: 

Зовнішній маркетинг: 

1. Загальний маркетинг зовнішнього середовища проводиться з метою 

виявлення факторів, здатних вплинути на економічну діяльність підприємства 

(політична, економічна, соціальна, правова обстановка). 

2. Маркетинг ринку житлово-комунальних послуг – виявлення 

пріоритетних напрямів, динаміки, структури та загальних тенденцій розвитку, 

відбір цільових ринків. 

3. Маркетинг проектів – сегментація, аналіз реальних і потенційних 

споживачів послуг підприємств ЖКГ, вивчення вимог і умов замовника. 

4. Маркетинг технологій, матеріалів і устаткування (маркетинг інновацій) 

- передбачає вивчення, аналіз та визначення економічної доцільності освоєння, 

розробки та використання нових технологій і матеріалів на поточних та 

перспективних об’єктах. 

5. Маркетинг конкурентів – аналіз стану договірних відносин, цінової 

політики, використовуваних технологій, способів фінансування, методів 

організації, якості, гарантій і термінів виконання робіт. 

6. Маркетинг постачальників – аналіз асортименту, цін, якості, термінів та 

умов поставки матеріалів і обладнання. 

7. Маркетинг робочої сили – вивчення, аналіз попиту та пропозиції робочої 
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сили, моніторинг рівня заробітної плати, існуючої системи матеріального 

стимулювання персоналу. 

8. Маркетинг інформаційних комунікацій – аналіз існуючих і пошук нових 

джерел отримання інформації, вивчення рекламного ринку, отримання вихідних 

даних для вироблення рекламної стратегії і тактики підприємства. 

Внутрішній маркетинг: 

1. Маркетинг менеджменту – аналіз відповідності існуючої системи 

управління, планування та організаційної структури підприємства рівнем 

розв’язуваних поточних і перспективних завдань. 

2. Маркетинг збуту – вивчення та аналіз процесу організації продажу 

послуг, ефективності реклами, кількісних і якісних показників збуту, ходу 

реалізації договорів підряду. 

3. Маркетинг виробничого процесу – оцінка стану технічного і 

технологічного рівня, ефективності організації робіт, вивчення і аналіз взаємодії 

структурних підрозділів підприємства. 

4. Маркетинг персоналу – оцінка кількісних і якісних показників персоналу 

(освітнього, професійного рівня, кваліфікації), психологічного клімату, рівня 

заробітної плати, системи мотивацій, соціальних пільг. 

5. Фінансовий маркетинг – аналіз і вироблення цінової політики, 

визначення рівня рентабельності кожного структурного підрозділу і 

підприємства в цілому. 

6. Маркетинговий контроль (аудит) – комплексний аналіз реалізації 

маркетингової концепції підприємства, тактичних і стратегічних планів 

розвитку. 

Чітка структурна побудова маркетингу дає можливість правильно 

зрозуміти і розставити пріоритети в роботі, раціонально розподілити 

функціональні обов’язки між підрозділами підприємства ЖКГ в частині 

маркетингу і здійснювати контроль над їх виконанням. 

Вибір стратегії є непростим завданням, однак ще більш складною є задача 
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підбору відповідних інструментів для контролю над ходом стратегії та оцінки її 

результатів. Вибір адекватних засобів стратегічного контролю дозволяє 

зменшити витрати здійснення стратегії і скоротити час перебудови роботи 

підприємства ЖКГ. 

Елементи ефективної системи оцінки маркетингової стратегії підприємств 

ЖКГ запропоновані на рисунку 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Елементи ефективної системи оцінки маркетингової 

стратегії підприємств ЖКГ [164] 

 

Оцінка маркетингової стратегії є заключним етапом стратегічного 

планування та управління. Вона так само триває і на всіх етапах реалізації 

стратегії. Вона може проводитися за двома напрямками [172]: 

– оцінка вироблених конкретних стратегічних варіантів для визначення їх 

придатності, здійснимості, прийнятності та послідовності для організації; 

– порівняння результатів реалізації стратегії з рівнем досягнення цілей. 

При проектуванні стратегії необхідно розробити критерії оцінки, як ходу 

процесу її реалізації, так і оцінки фінального стану підприємства, коли 

стратегічний план завершений і прийшов час оцінювати переваги, досягнуті 

підприємством в результаті здійснення стратегії. Цей процес оцінки називається 

аналізом віддачі від стратегії.  

Успішні керівники, котрі відстежують в процесі виконання маркетингової 
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стратегії недоліки, по-перше: спробують з’ясувати, в чому проблема: у 

плануванні та стратегії, у їхній реалізації, чи в тому та іншому водночас. Потім 

вони спробують вирішити проблему: Але дослідження показують, що успішні 

підприємства відрізняються хорошими показниками як у сфері планування і 

стратегії, так і у сфері їхнього застосування і реалізації. 

Маркетингові дослідження є слабким місцем для підприємств ЖКГ. Між 

тим, аналіз ринкової ситуації особливо необхідний в умовах існуючої 

економічної кризи, і, як наслідок, посилення конкурентної боротьби за 

споживача. І, у зв’язку з цим, проведення якісних маркетингових досліджень 

відповідає сучасним вимогам, є пріоритетним видом діяльності при реалізації 

обраної стратегії. 

При вдосконаленні організації управління маркетингом на вітчизняних 

підприємствах ЖКГ доцільно враховувати основні закономірності перебудови 

оргструктур зарубіжних компаній при переорієнтації їх діяльності на основі 

концепції маркетингу. При цьому слід розробити комплекс маркетингу, який 

буде включати наступні заходи: 

1. Вивчення і оцінка зовнішнього середовища (в першу чергу ринкового) і 

внутрішнього середовища підприємства. 

2. Створення нових товарів та послуг, які б найбільш повно відповідали 

вимогам споживача. Це пошук і збір ідей, аналіз можливостей виробництва і 

збуту; уявлення про ринкові можливості товару чи послуги. 

3. Визначення цінової політики. 

4. Просування товарів та послуг. 

Для підприємств ЖКГ можна рекомендувати методи прямого маркетингу. 

Прямий маркетинг – це єдина форма комунікацій, яка прагне викликати 

дію. Він відрізняється здатністю налаштовуватися на конкретні групи 

споживачів, можливістю фіксувати реакцію споживачів на різні пропозиції і 

будувати бази даних про клієнтів. Рекламні оголошення прямого маркетингу 

покликані змусити споживачів відповідати негайно і долають їх природну 
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інерцію шляхом створення довіри, надання інформації, полегшення процедури 

замовлення, залучення споживачів у процес формування замовлення і 

породження відчуття невідкладності [170]. 

Прямий маркетинг має дві основні переваги, що відрізняють його від 

звичайної масової реклами:  

1) можливість індивідуального звернення до конкретного споживача (а не 

тільки за демографічними ознаками) зі спеціально для нього підготовленим 

пропозицією;  

2) безпосередня реєстрація відповіді. При цьому відповідь може бути 

зареєстрована у комп’ютеризованій базі даних. 

Стимулювання, спрямоване на споживачів, полягає в відчутті у останніх 

відчутної комерційної вигоди, яка спонукає їх купувати товари та послуги 

систематично і у великих кількостях.  

5. Пробний маркетинг на основі малої партії (серії) нового товару ич 

послуг – це виявлення динаміки продажів і рівня нормування попиту в рамках 

плану маркетингу. 

6. Організація служби сервісу – це збір і аналіз скарг і претензій, 

вироблення рекомендацій по підвищенню якості послуг, кінцевий моніторинг 

якості всього параметричного ряду нової послуги, виведеної на ринок, який 

дозволяє своєчасно реагувати на виникаючі вимоги різних цільових груп 

споживачів. 

Достоїнствами такого роду «наскрізної» концепції маркетингу 

підприємства є наявність гнучкої системи зворотних зв’язків, що утворюють 

необхідне інформаційне поле, масовість даних про реакцію споживачів різного 

рівня па кожній стадії руху товарів на техніко-економічні параметри нових 

товарів і ефективність просування товару на ринок. 

На діяльність підприємств міського господарства істотний вплив робить 

маркетингова середовище, що складається із сукупності чинників на макро - та 

мікрорівнях. 
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Макросередовище включає в себе політичні, економічні, соціальні, 

культурні, науково-технічні фактори. Некомерційна сфера відрізняється 

стійкими зворотними зв’язками зі своєю макросередовищем. 

Мікросередовище, що має важливе значення, у свою чергу, можна 

поділити наступним чином: 

1) зовнішнє середовище – реальні і потенційні відвідувачі, партнери, 

конкуренти, спонсори, громадськість в особі засобів масової інформації, а також 

інші особи, які формують громадську думку як про роботу некомерційного 

суб’єкта ринку, так і про некомерційній сфері в цілому; 

2) внутрішнє середовище – особи, які здійснюють маркетинг у внутрішній 

структурі некомерційного суб’єкта ринку (наприклад, в організаціях сфери 

культури і мистецтва доцільно мати службу, яка планує, розробляє і здійснює 

маркетингові програми окремо для відвідувачів, друзів даної організації, 

спонсорів і т. д.). [173] 

Маркетинг не обмежується лише визначенням цільової групи, його 

стратегії і аналізом середовища – не менш важливим є сам комплекс маркетингу. 

На підприємствах міського господарства в якості продукту найчастіше 

виступають різні послуги, що надаються у відповідності з її місією. Особливістю 

комплексу маркетингу некомерційної організації є обов’язкова присутність і 

участь споживачів, інакше вся діяльність організації виявляється по суті 

безглуздою. 

Цінова політика некомерційної організації визначається соціальними 

цілями її діяльності, виявом інтересів суспільства до її продукту. Крім того, 

рівень цін залежить від доступності конкретної послуги для потенційних 

споживачів. У зв’язку з цим в стратегії маркетингу некомерційної сфери 

обмежені можливості використання ринкової цінової політики [166]. 

На підприємствах міського господарства великий попит на ту чи іншу 

продукцію або послугу не означає отримання великих доходів, що характерно 

для комерційних організацій. Це пояснюється тим, що в більшості своїй 
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некомерційні організації не в змозі покривати витрати, які потрібні на одного 

споживача, за рахунок доходів, отриманих від нього. Тому ці організації в силу 

виконання функцій, що задовольняють суспільні потреби, не можуть повністю 

знаходитись на самофінансуванні, а орієнтуються на зовнішні джерела 

фінансової підтримки [173]. 

В значній мірі гальмом у забезпеченні дієвості аргументів міського 

маркетингу виступає традиційна антимаркетингова орієнтація в організації, в 

тому числі і на підприємствах комунального господарства. Як відзначають 

фахівці, споживач комунальних благ користується ними майже задарма, коли 

дотації перевищують прямі виплати, не диференційовано (якість послуги слабо 

залежить від її оплати), в фіксованому обсязі (об’єм важко або неможливо 

змінити, немає ефективних способів індивідуалізації рівня споживання), 

безконтрольно (послуга може довго постачатися без оплати при відсутності 

неминучість позбавлення її). 

Антимаркетингові підходи поки ще сильні і по відношенню виробника до 

споживача. Виробник майже незалежний від споживача, оскільки отримує плату 

за виробництво комунальних послуг: 

– не від споживача, а від міської адміністрації, 

– без ефективного контролю обсягу і якості блага, доставленого 

споживачеві; 

– без економічної зацікавленості в зниженні продуктивних затрат [172]. 

На першому етапі розробки маркетингової стратегії відбувається оцінка 

теперішнього стану ринку. На цьому етапі необхідно дати експертну оцінку долі 

ринку, провести аналіз реалізації послуг та встановити, від чого залежить попит 

– від сезонного попиту чи від приходу та переробки сировини. Визначити, яким 

чином ринок даного виду товару чи послуг зміниться, та чи не видмуться істотні 

зміни. 

На другому етапі розробки маркетингової стратегії підприємств ЖКГ 

проходить сегментація ринку та визначення споживчого попиту. Вибір цільового 
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сегменту визначає те, на задоволення яких потреб націлене підприємство, які 

товари та послуги воно буде надавати споживачам. Для найбільш успішної 

роботи підприємства на ринку йому необхідно зосередитись на нішам ринку, а 

також на тих потребах споживачів, котрі ще до сих пір не задоволені. 

На третьому етапі розробки маркетингової стратегії підприємств ЖКГ 

проводиться аналіз конкурентів та визначається конкурентоспроможність 

підприємства (якщо мова не йде про монополістів). На даному етапі необхідно 

визначити, чим підприємство відрізняється від усіх інших, тобто виділяються 

сильні та слабкі сторони (відносні, а не абсолютні).  

На четвертому етапі формування маркетингової стратегії підприємства 

ЖКГ проходить формування цілей маркетингового розвитку. Визначення чітких 

цілей допомагає та дозволяє трансформувати місію підприємства в конкретні дії. 

Цілі можуть бути такими: збільшення обсягу продажів, отримання прибутку, 

задоволення суспільної думки, формування іміджу підприємства. 

На п’ятому етапі проводиться дослідження можливих альтернатив в плані 

стратегії. Визначаються додаткові варіанти розвитку підприємства. 

На шостому етапі відбувається створення визначеного іміджу 

підприємства на ринку. 

Сьомий етап присвячено оцінці стратегії с точки зору йо її фінансової 

спроможності. На цьому етапі проводиться: 

− аналіз та прогнозування якості та ресурсоємності майбутніх продуктів 

чи послуг;  

− прогнозування конкурентоспроможності існуючих та майбутніх 

продуктів чи послуг підприємства; 

− прогнозування обсягу виручки та прибутку;  

− визначення контрольних показників та проміжних етапів контролю 

(строки та контрольні значення) [164]. 

Іноді розроблену стратегію доводиться корегувати чи повністю змінювати. 

Це відбувається при різкій зміні ринкової ситуації – при появі на ринку більш 
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конкурентоспроможної продукції чи послуг. 

Застосування концепції некомерційного маркетингу для підприємств 

міського господарства, дає можливість некомерційним суб’єктам:  

– формувати оптимальну внутрішню середу, адекватну декларованої місії;  

– створювати некомерційні продукти, що відповідають висунутого попиту; 

– забезпечувати ефективний некомерційний обмін і повноцінне 

задоволення особливо важливих соціальних потреб суспільства:  

– вивчати і формувати потреби і попит споживачів;  

– впливати на споживачів, конкурентів, контактні аудиторії засобами 

маркетингових комунікацій;  

– створювати і максимізувати в даних конкретних умовах соціальний 

ефект;  

– перемагати в конкуренції (або витримувати її) за інвестиції та 

забезпечувати необхідне фінансування своєї діяльності;  

– забезпечувати ефективне використання обмежених ресурсів суспільства 

[174]. 

Таким чином, розробка маркетингової стратегії дозволяє підприємству: 

значно розширити кількість споживачів та збільшити обсяг продажів товарів та 

послуг; підвищити конкурентоспроможність товарів та послуг; створити 

інструмент масового залучення споживачів; обрати ефективну цінову та 

продуктову політику;  створити механізм контролю. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отримані науково обґрунтовані результати вирішують актуальне наукове 

завдання щодо вдосконалення методологічних основ і розробки практичних 

підходів до управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів на 

основі використання результатів маркетингових досліджень, що дало 

можливість зробити такі висновки: 

1. Управління розвитком територіальних громад вимагає інноваційного 

підходу до вирішення складних соціально-економічних проблем, інструментом 

вирішення яких може стати територіальний маркетинг. Впровадження 

методологічного інструментарію територіального маркетингу в практику 

управління територіальними громадами потребує дієвих організаційно-

економічних механізмів. В роботі вдосконалено поняття «регіональний 

маркетинг» та структури регіонального маркетингу.   

2. Забезпечення сталого розвитку вітчизняних малих і середніх 

підприємств не можливе без ефективного управління їх маркетинговою 

діяльністю, що вимагає адаптації класичного маркетингового інструментарію до 

особливостей функціонування підприємств. Дослідження довело домінуючу 

роль маркетингових комунікацій в сучасному управлінні підприємствами, тому 

одним з пріоритетних завдань стає організаційне проектування маркетингових 

комунікацій, які беруть безпосередню участь у всіх етапах ринкової взаємодії, на 

основі використання комунікативних технологій, що сприяє підвищенню 

ефективності маркетингової діяльності для забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання. 

3. Розвиток інформаційного суспільства в умовах глобальних викликів 

обумовлює розвиток маркетингової діяльності. При цьому така первинна 

функція маркетингу, як збут, поступово потребує підтримки системи комунікації 

між виробником та споживачем. Під потенціалом маркетингових комунікацій 

слід розуміти системну єдність соціальних і економічних  ресурсів, які існують 
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у полі діяльності маркетингової діяльності і активізуються як технічними 

засобами та сучасними засобами ЗМІ, інтернет-ресурсом, так і соціально-

економічними потребами. Інтернет сприяє більш глибокій інтеграції 

маркетингових комунікацій в інформаційне середовище великих міст, 

підприємств. Аналіз феномену «великого сучасного міста» показав, що його 

політичні, економічні і культурні структурно-функціональні атрибути 

нерозривно пов’язані із відповідними брендами. При цьому існує коло 

соціальних кодів і маркерів, властивих населенню конкретного міста, 

використання яких у комунікаціях із населенням цього міста є доцільним і 

продуктивним. Міське інформаційне середовище, як місце найбільшої 

концентрації маркетингових практик, є унікальною площадкою для 

спостереження, аналізу і пошуку нових інформаційно-комунікаційних ресурсів.  

4. Принципи соціально-відповідального маркетингу є частиною 

методологічного забезпечення управління маркетинговою діяльністю на 

підприємствах електроенергетики. Соціальна відповідальність в умовах 

глобальних викліків забезпечує сталий розвиток на певному рівні управління. 

Реалізація корпоративної соціальної відповідальності повинна здійснюватися у 

таких напрямах: (1) корпоративні стандарти управління; (2) співробітники; (3) 

суспільство; (4) довкілля, що у свою чергу свідчить про стратегічний підхід до 

соціальної відповідальності та її реалізації. Крім того необхідно зауважити, що 

політика та стратегія соціальної відповідальності підприємства повинні бути 

тісно пов’язані із стратегією розвитку підприємства, в тому числі і 

маркетинговою, так як підприємства електроенергетики є частиною суспільства 

та територіальної системи. Поетапне впровадження соціально-відповідального 

маркетингу у діяльність підприємств електроенергетики стає джерелом 

потужного зростання в енергосекторі та значно підвищує рівень добробуту 

споживача. 

5. Аналіз теоретичних аспектів концепції територіального маркетингу у 

контексті стратегічного розвитку територій довів, що для забезпечення сталої 
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конкурентоспроможної території необхідна стратегія її розвитку, що забезпечує 

комплексний підхід до сталого розвитку території, яка враховує її потенційні 

можливості, специфіку, переваги та недоліки, базується на стратегічних 

орієнтирах. Удосконалене поняття «територіальний маркетинг» як теоретичне 

підгрунття управління маркетингом території має визначити заходи, реалізація 

яких спямована на задоволення потреби певних споживачів. Запропонований 

комплекс із дванадцяти найважливіших складових територіального розвитку, та 

обґрунтований взаємозв’язок між ними дає можливість визначитися з вибором 

певної стратегії територіального маркетингу. З метою врахування можливих 

результатів сталого розвитку території запропонована структурна модель 

взаємовпливів території, що досліджується, і зовнішнього до неї середовища. 

При цьому сформовані просторові рівні і напрямки такого взаємовпливу. 

6. Визнаючи маркетинг як нову парадигму управління регіоном, доведено, 

що саме маркетинг повинен забезпечити різноманітне поєднання елементів 

регіональної економічної системи для досягнення поставлених цілей. При 

формуванні моделі регіональної маркетингової системи визначено її сутність і 

роль у регіональній системі. Теоретична модель маркетингової системи виходить 

з, того що маркетингова система є організаційною системою спеціалізованих 

елементів, об’єднаних в єдине ціле для вирішення актуальних завдань розвитку 

регіну. У зв’язку з цим під маркетинговою регіональною системою слід розуміти 

сукупність елементів, які включають суб’єкти та об’єкти маркетингу, а також 

характеристики їх станів, що знаходяться в закономірно універсальних зв’язках 

між собою та призначені для вирішення конкретних завдань регіонального 

розвитку. 

9. Необхідним фактором сталого розвитку регіональної промисловості є 

інноваційно-орієнтовані виробництва, які спроможні скоротити матеріальні 

витрати на виробництво торарів. При цьому необхідно поєднати 

загальнодержавні пріоритети інноваційного розвитку з місією та цілями окремих 

промислових підприємств, що може бути досягнуте лише за умови ефективного 
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функціонування ефективних маркетингових служб. Дотримання принципів 

поєднання маркетингової та інноваційної діяльності в промисловості дозволить 

підприємствам своєчасніше реагувати на зміни на певних ринках і приймати 

ефективні управлінські рішення безпосередньо на мікрорівні, що сприятиме 

сталому розвитку економіки промисловості. 

10. Використання сучасного маркетингового інструментарію можє 

сприяти вирішенню проблем, що існують в міському господартві. Але 

позиціонування комунальних послуг за параметрами якості та обґрунтовані ціни 

може бути об’єктивним лише за умови налагодження дієвого зворотного зв’язку 

зі споживачами комунальних послуг. Соціальний ефект, як головний показник 

оцінки результатів діяльності підприємств міського господарства, для них не 

менш важливий, ніж прибуток – для комерційних підприємств. Тому 

об’єктивності оцінки соціального ефекту має надаватися велике значення. 

Актуальну проблему становить поєднання некомерційної і комерційної 

складових діяльності підприємств міського господарства, що вимогає 

використання певних принципів марктингу, цілей, інструментів. Для вирішення 

цієї проблеми для кожного конкретного суб’єкта господарювання визначаються 

особливості його діяльності, вироблення продуктів і послуг, ресурсного 

забезпечення. 
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