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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерську роботу підготовлено на актуальну  тему, яку  обумовлена 

зростаючою необхідністю у радикальному оновленні підходів до державного 

управління регіоном в умовах необхідності укріплення конкурентоздатності 

регіонів, а також швидких змін як зовнішнього, так і внутрішнього середо-

вища регіону. Природні умови та вигідне географічне положення регіону в 

умовах загострення конкуренції вже не відіграють ролі основних чинників 

привабливості території. Змагаючись за присутність міжнародних компаній, 

залучення висококваліфікованих робітників та приваблення туристів, країни, 

регіони та міста ведуть активну діяльність по зміцненню їх позицій. У зв’язку 

з цим, маркетинг територій як цілісна концепція, яка змінює філософію дер-

жавного управління функціонуванням і розвитком регіону у напрямку подо-

лання територіальних диспропорцій і дисбалансів, підвищення 

конкурентоспроможності територій, посилення їхніх конкурентних переваг 

та власного соціально-економічного потенціалу, повинен стати невід’ємною 

частиною державної регіональної політики. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах глобалізації та європейської 

регіоналізації обов’язковою умовою досягнення збалансованого розвитку ре-

гіонів являється застосування новітніх підходів не лише у сфері регіонально-

го виробництва, впровадження новітніх технологій та способів використання 

ресурсів регіону, а, передусім, у сфері державного управління регіональними 

соціально-економічними процесами та явищами. Однак, на сьогоднішній 

день в реальному економічному житті посилюються процеси, пов'язані з не-

узгодженістю управлінських дій на регіональному рівні, відсутністю методи-

чної бази управління в нових умовах і, як наслідок, негативними явищами у 

функціонуванні регіонів країни. Так, має місце розшарування регіонів за рів-

нем соціально-економічного розвитку, в багатьох регіонах України тривають 

спад виробництва, зростання безробіття, падіння рівня і якості життя.  

Актуальність дослідження обумовлюється зростаючою необхідністю у 

радикальному оновленні підходів до державного управління регіоном в умо-

вах необхідності укріплення конкурентоздатності регіонів, а також швидких 

змін як зовнішнього, так і внутрішнього середовища регіону.  

Проблеми державного управління регіональним розвитком досліджу-

ють В. Бакуменко, В. Бодров, З. Варналій, В. Воротін, В. Геєць, А.Дєгтяр, 

О. Коротич, С. Майстро, В. Маліков, В. Мамонова, О. Мельниченко, 

В. Тронь, та інші. У розробці теорії і практики маркетингу безсумнівний 

пріоритет належить західним ученим Дж. Гебею, Г. Гейеру, А. Дайану, 

К. Дінні, П. Дойлю, Дж. Дею, Ф. Котлеру, Ж. Ламбену, Дж. Евансу, 

Б. Берману та ін. У працях відомих російських вчених Г. Багієва, 

Д. Візгалова, Є. Голубкова, П. Зав'ялова, А. Лаврова, А. Панкрухіна, 

Б. Соловйова, та ін. представлене творче осмислення зарубіжного досвіду ре-

гіонального маркетингу та його застосування у сучасних умовах. Найбільш 

помітними роботами вітчизняних вчених у галузі застосування маркетингу у 

державному управлінні розвитком країни, регіонів, міст є праці В. Вакуленка, 
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В. Гомольської, І. Дубницького, О. Карого, Н. Котової, С. Мартова, 

М. Окландера, А. Старостіної, Є. Ромата, О. Щелкунової, та ін.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз теоретич-

них засад державного управління регіональним розвитком на принципах ма-

ркетингу . 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

 визначити вимоги, які пред’являються до державного управління 

розвитком регіону в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки; 

 довести необхідність використання маркетингу у якості нової пара-

дигми державного управління регіоном; 

 обґрунтувати теоретичні засади формування маркетингового меха-

нізму державного управління розвитком регіону; 

 проаналізувати зарубіжний досвід використання маркетингових 

стратегій в управлінні регіоном та визначити можливості його адаптації до 

вітчизняних умов; 

 визначити проблеми та перспективи розвитку регіонів в Україні та 

обґрунтувати доцільність формування маркетингового механізму державного 

управління регіоном в сучасних умовах; 

Об’єкт дослідження – державне управління розвитком регіону в су-

часних умовах. 

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти формування 

та розвитку маркетингового механізму державного управління соціально-

економічним розвитком регіону.  

Метoди дослідження. Теоретичною   основою дослідження послужили 

роботи вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі державного управління, ма-

ркетингу, менеджменту, регіональної економіки та ін. 

Методичну основу роботи склав широкий арсенал сучасних методів нау-

кових досліджень, серед яких: логічний, діалектичний, метод узагальнення, 

комплексний і системний підходи – для вдосконалення понятійного апарату 

дослідження, обґрунтування наукових засад використання маркетингу у дер-
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жавному управлінні регіональним розвитком; економіко-статистичного ана-

лізу – для визначення проблем соціально-економічного розвитку регіонів в 

Україні ; методи спостереження, порівняння, аналізу та синтезу – для аналізу 

зарубіжного досвіду використання маркетингових стратегій в управлінні ре-

гіоном. 

Нормативною основою роботи є Конституція України, закони України, 

постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента України, нормати-

вні акти міністерств і відомств, а також інші законодавчі акти, які встанов-

люють правові та організаційні основи регіонального розвитку в Україні.  

Інформаційними джерелами дослідження стали матеріали Державного 

комітету статистики України, науково-методичні публікації в періодичній 

пресі, дані, отримані із Internet.  

Нaукoвa новизна oдеpжaних результатів полягає в аналізі маркетин-

гової концепції управління . 

Наукова новизна дослідження розкривається у таких положеннях: 

удосконалено: 

 підхід до залучення інвестицій в регіон шляхом використання кон-

цептуальних маркетингових положень, серед яких індивідуальний підхід до 

кожного інвестора; вибір інвесторів на основі аналізу їх потреб; використан-

ня стратегій сегментування і позиціонування; формування конкурентних пе-

реваг та підвищення іміджу регіону; 

дістали подальшого розвитку: 

 дослідження сутності поняття  «регіон» та «регіональне управлін-

ня», в які, крім територіальних та економічних ознак, були включені цільові 

установки, заради досягнення яких функціонує і розвивається територія; 

 класифікація цільових споживачів регіону та їх потреб, що дозво-

лить використовувати різні стратегії їх задоволення та сприятиме кращому 

використанню потенційних можливостей регіону. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що сформульовані у нау-

ковій роботі положення у вигляді науково-методологічних узагальнень та 
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прикладних рекомендацій використовуються у практичній діяльності 

центральних та місцевих органів державної влади для удосконалення механі-

змів державного управління регіональним розвитком, що сприятиме підви-

щенню конкурентоздатності регіонів. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати цього дослі-

дження набули висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані на 

Міжнародній науково-практичній  онлайн-конференції: «Державне управлін-

ня у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2018)  

Структура дисертації. Магістерська робота складається із вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО  

МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

 

1.1. Розвиток регіону як об’єкт державного управління в умовах 

соціально орієнтованої ринкової економіки  

 

В сучасних умовах регіони починають перетворюватися в реальні су-

б'єкти економічних відносин і набувають все більш помітної ролі у соціаль-

но-економічному розвитку суспільства. Саме на рівні регіонів виникають і 

накопичуються проблеми, які в рамках кожного з них мають свій специфіч-

ний характер, тому ігнорування особливостей територій і недооцінка їх зна-

чення в економічному просторі, на думку багатьох фахівців, відносяться до 

числа найбільш істотних причин низьких темпів ринкової трансформації в 

Україні. 

Диференціація регіонів за показниками валового продукту, доходів на-

селення, розвитку соціальної сфери, дотаційність регіонів значною мірою 

обумовлена зниженням і недовикористанням потенціалу регіонів, що пов'я-

зано, в першу чергу, зі станом державного управління на регіональному рівні. 

Державне управління регіоном на сучасному етапі переживає складну транс-

формацію, зумовлену низкою обставин: 

- Посиленням господарської самостійності регіонів та зміщенням еко-

номічних реформ на регіональний рівень, що передбачає необхідність ураху-

вання специфіки кожного регіону; 

- Переважанням приватного капіталу у провідних галузях, які змушу-

ють шукати нові непрямі методи державного регулювання регіональної еко-

номіки; 

- Переходом до побудови в Україні соціальної держави, що передбачає 

створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток особистос-

ті; 
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- Відставанням у розвитку теорії регіонального управління від практи-

ки 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, су-

б'єктивізму і спрощеного підходу до складних соціально-економічних проце-

сів, що відбуваються в регіоні. 

У сучасних умовах у розвитку регіонів в Україні спостерігаються дві 

різноспрямовані тенденції: 

1. Глобалізація економіки, яка виражається в концентрації і підвищенні 

ступеня рухливості капіталу, в інтернаціоналізації виробництв та уніфікації 

економічних відносин, лібералізації та дерегулюванні ринків товарів і капіта-

лу. 

2. Регіоналізація економіки, що виявляється у прагненні територій до 

раціонального поділу і кооперації праці в глобальних і національних еконо-

мічних системах, а також до встановлення регіонального самозабезпечення і 

самодостатності. 

Глобалізація економіки пред'являє незмірно більш жорсткі, ніж раніше, 

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

номіку більше не може виходити з історично сформованої чи сформованої в 

умовах попередніх етапів економічного розвитку системи факторів виробни-

цтва. Регіональні траєкторії входження в глобальну економіку сьогодні по-

винні 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 час-

тинами єдиної держави, тобто здійснюють свою господарську діяльність в 

єдиному економічному просторі, а з іншого боку, - це відносно самостійні 

державні утворення, які повинні забезпечувати свій розвиток на основі само-
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врядності та самофінансування. А це, в свою чергу, вимагає підвищення ефе-

ктивності управління всередині регіональних утворень і поширення конкуре-

нції з внутрішньорегіонального середовища в зовнішнє. Тобто, в умовах но-

вої регіоналізації об'єктивно виникають і затверджуються особливі аспекти 

конкуренції, де головними рушійними силами виступають регіони. 

На сьогоднішній день у багатьох регіонах спостерігається незадово-

лення громадян якістю роботи регіональної влади, яка сьогодні не здатна ви-

конувати свої обов'язки щодо задоволення потреб населення. Однією з при-

чин 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 управ-

ління суспільством. Регіональні владні структури, як і центральна влада, ви-

явилися більш здатними до відтворення старої командно-адміністративної 

системи, ніж до впровадження інноваційних методів і форм державного 

управління. Конфліктна ситуація багато в чому визначається протиріччям 

між новим станом суспільства і старим набором політичних і управлінських 

інструментів як на центральному, так і регіональному рівнях. 

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, продовжу-

ють використовувати при прийнятті управлінських рішень технології, вироб-

лені 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 заповню-

ється копіюванням західних зразків і механічним перенесенням їх на вітчиз-

няний грунт у вигляді різного роду «реформ». 
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Таким чином, стан економіки регіонів в останні роки підтверджує сла-

бкість регіонального управління, а гострота проблем, що накопичилися вима-

гає принципового нового підходу до їх вирішення. Основним завданням сьо-

годні є створення абсолютно нової управлінської концепції розвитку регіо-

нів, яка відображала б проблеми глобально орієнтованої економіки і сприяла 

створенню механізмів саморегулювання і саморозвитку регіонів, які змогли б 

забезпечити максимальне використання їх внутрішніх можливостей. Тому в 

сучасних умовах виникає гостра необхідність у вдосконаленні теоретичних 

засад формування нових, сучасних механізмів регіонального управління. 

Дослідження регіону як об’єкта державного управління вимагає уточ-

нення понятійного апарату. Так, під терміном регіон (від лат. region (regionis) 

– область (округ)) розуміють територію країни із специфічними природно-

кліматичними та економічними умовами та характерною спрямованістю роз-

витку продуктивних сил з урахуванням демографічних, історичних, соціаль-

них особливостей, розвиток якої здійснюється на основі законів національної 

економіки і регіональних, у результаті чого формуються регіональні еконо-

мічні відносини [64]. 

З. Варналій виділяє чотири парадигми визначення регіону: 

1) регіон сприймається як квазідержава, що є відносно відокремленою 

підсистемою держави і національної економіки; 

2) регіон є квазікорпорацією, великим суб’єктом власності та економі-

чної діяльності. У цій якості регіони стають учасниками конкуренції на рин-

ках товарів, послуг, капіталу. Розширення економічної самостійності регіонів 

(шляхом передання економічних прав від центру) є одним з головних напря-

мів ринкових реформ;  

3) 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;  
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4) регіон – це соціум, спільнота людей, які живуть на певній території. 

Це висуває на перший план відтворення соціального життя і розвиток систе-

ми розселення [23, c.144].  

На думку З. Варналія, саме в останньому контексті і потрібно розгляда-

ти регіон, оскільки ця парадигма найповніше враховує особливості, специфі-

ку розвитку і єдності регіонів України. 

Ряд авторів зводять поняття регіону виключно до адміністративно-

територіальної одиниці. Подібну позицію займає, наприклад, С. Романюк, 

який під регіоном розуміє найбільшу адміністративно-територіальну одини-

цю субнаціонального рівня, яка має виборну владу, юридичну незалежність 

та власний бюджет. В умовах України – це рівень області та Автономної рес-

публіки Крим. Виходячи з особливого статусу, до регіонів віднесено також 

столицю держави м. Київ та м. Севастополь [169]. 

Схоже трактування наводиться в Законі України «Про стимулювання 

розвитку регіонів», який визначає, що «регіон – це територія Автономної ре-

спубліки Крим, областей, міст Києва та Севастополя» [73]. Це законодавче 

положення є базовим для сьогоднішнього розуміння поняття «регіон» в 

Україні. Такі регіони прийнято називати регіонами первинного територіаль-

ного поділу, тобто їхні межі визначаються за межами адміністративно-

територіальних одиниць. 

У даному дослідженні регіон розглядається з позицій політико-

адміністративної одиниці в складі України, для якого характерні такі ознаки: 

- частина політичної, територіальної, економічної цілісності держави; 

- економічно відособлене утворення; 

- суб'єкт економічних відносин; 

- формування, що має специфічні потреби, які визначаються його демо-

графічними, фінансовими, соціальними, виробничими та іншими характерис-

тиками. 

Г. Гутман зі співавторами вважають, що при характеристиці регіону 

необхідно враховувати три обставини: 
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1) регіон - це територіальне явище;  

2) регіон - це частина цілісної соціально-адміністративної системи; 

3) регіон повинен мати замкнутий відтворювальний цикл [46].  

Деякі автори, визначаючи зміст поняття «регіон», відзначають, що він 

являє собою складну систему. Таке визначення дозволяє застосувати до регі-

ону системний підхід, що полягає в дослідженні кількісних і якісних параме-

трів протікання імовірнісних процесів в складних соціально-економічних си-

стемах з різних позицій [195]. Віднесення регіону до системи передбачає на-

явність у неї таких загальносистемних властивостей: цілісності, ієрархічності 

і інтегративності. 

Цілісність системи полягає в тому, що зміна будь-якого компонента си-

стеми впливає на інші її компоненти і призводить до зміни системи в цілому, 

і, навпаки, будь-яка зміна самої системи відгукується на її компонентах [195]. 

Цілісність регіону проявляється 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 пове-

дінці економічних суб'єктів. 

Ієрархічність системи можна також віднести до регіону. Суть її полягає 

в тому, що регіон може бути розглянутий як елемент системи вищого поряд-

ку, а кожен його елемент, в свою чергу, також є системою. Ієрархічність регі-

ону означає, що він є підсистемою в системі більш високого порядку - дер-

жави, а кожен його компонент (наприклад, господарюючі суб'єкти), також 

виступає у вигляді системи. 

Важливою властивістю системи, характерною для регіону, є його інте-

гративність, коли система має властивості, відсутні у її елементів (вірно і 

зворотне - елементи, можуть володіти властивостями, не властивими систе-

мі). 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 взаємо-

залежності елементів підсистем і всієї системи в цілому із зовнішнім середо-
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вищем. У відповідності з цими теоретичними положеннями, регіон може роз-

глядатися в єдності його складових частин, які нерозривно пов'язані із зовні-

шнім світом. Взаємодія регіону з зовнішнім середовищем робить його відк-

ритою системою. Тому дослідження регіону як відкритої системи передбачає 

вивчення зовнішнього середовища, так як саме вона в умовах ринкової еко-

номіки визначає ключові фактори успіху. 

На думку багатьох авторів, одним із системоутворюючих чинників є 

досягнення цілей системи. Так, Р.Фатхутдінов вважає, що в умовах ринкової 

економіки, в першу чергу, необхідно формувати параметри виходу (мета), 

потім визначити вплив зовнішнього середовища, після цього - параметри 

входу (ресурси) і тільки потім, слід міняти процеси в системі [190]. Дане тве-

рдження можна повністю віднести і регіону. Таким чином, регіон можна 

представити як цілісну відкриту соціально-економічну систему, що склада-

ється з безлічі взаємозалежних елементів, в рамках якої визначається її функ-

ціональне призначення, формуються мета і показники якості функціонуван-

ня. 

 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 

взаємин з існуючими партнерами і конкурентами. По-друге, на основі пос-

тійного аналізу регіональна влада більш чітко може визначити основні цільо-

ві групи споживачів, за які необхідно вступати в конкурентну боротьбу з ін-

шими регіонами. По-третє, конкуренція сприяє позиціонуванню регіону в зо-

внішньому середовищі, що допомагає побачити, за якими напрямками діяль-

ності, на яких ринках даному регіону слід бути лідером, на яких діяти в ре-

жимі партнерства, а з яких слід піти. Тобто, оволодіння механізмами конку-

рентної боротьби стає об'єктивною необхідністю і може послужити каталіза-
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тором активізації внутрішнього потенціалу регіону та стати додатковим фак-

тором його розвитку. 

Таким чином, регіон необхідно розглядати у двох аспектах - територіа-

льному та економічному. З точки зору територіального підходу, регіон - це 

таксономічна одиниця виробничо-територіального устрою країни з відмін-

ними геополітичними, виробничо-господарськими, культурно-етнічними ха-

рактеристиками. 

З точки зору економічного підходу, регіон є підсистемою соціально- 

економічного комплексу країни і одночасно виступає як відносно самостійна 

його частина зі своєю структурою, функціями, внутрішніми і зовнішніми 

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 ці-

льові установки, заради досягнення яких функціонує і розвивається терито-

рія. Регіон - це територіальне утворення в рамках політико-адміністративних 

кордонів країни, що є відкритою соціально-економічною підсистемою націо-

нальної економіки, в якому здійснюється відтворювальний процес з метою 

задоволення потреб населення даної території. 

Авторське визначення «регіонального управління» полягає в наступ-

ному: це сукупність управляючих впливів з боку регіональних органів влади 

на господарюючі об'єкти, процеси, що протікають в регіоні і людей, які здій-

снюються 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 управ-

ління - це наявність цілей, на досягнення яких воно спрямоване; управління, 

власне, і виникає тому, що люди бажають досягти певних цілей, отримати 
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потрібний результат і задовольнити якісь потреби. Тому, чим точніше ре-

зультат відповідає поставленим цілям, тим вище якість управління. 

Питання про те, що є основною метою регіонального управління особ-

ливо дискусійне в науковій літературі. За визначенням ряду авторів, мету 

можна представити як варіант задоволення вихідної потреби, вибраної з де-

якої безлічі альтернатив, а результат - як міру досягнення конкретної мети. 

Виходячи з даного визначення, можна вибудувати причинно-наслідковий ла-

нцюжок: 

Потреба ► Мета ► Функціонування керованої системи ► Результат 

Пошук потреби і її задоволення сприяють функціонуванню системи і 

отриманню відповідного результату. Тому, на наш погляд, метою управління 

регіоном буде задоволення потреби, а підвищення добробуту країни, регіону, 

господарюючих суб'єктів і населення - результатом (мірою задоволення пот-

реби). 

Таким чином, основна мета регіону як господарюючого суб'єкта - мак-

симальне 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 потреба-

ми, фактори виробництва. 

Однією з найскладніших завдань сучасного етапу є виявлення потреб, 

які може задовольняти регіон. Механізм виявлення даних потреб ґрунтуєть-

ся, головним чином, на інформаційних потоках від суб'єктів регіону, які від-

чувають потребу, до суб'єктів, що займаються організацією процесу задово-

лення потреб. Регіональна соціально-економічна система повинна максима-

льно 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 в якості так званих цільо-
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вих груп. Цільові групи регіону - це фізичні особи проживають на даній те-

риторії і поза нею, інститути та організації, які пред'являють попит на регіон 

як на «продукт» . 

Ринок приїжджих складається з ділових (бізнесмени, відряджені особи) 

та приватних відвідувачів (туристи, мандрівники, друзі чи родичі). Чим бі-

льше число відвідувачів (або довше їх перебування ), тим більше доходи те-

риторії. Тому території спрямовують свої зусилля на залучення тих відвіду-

вачів, чиї витрати найбільш високі, а перебування найбільш тривале. 

Жителі і 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 пра-

цівників та спеціалістів. 

Галузі й інвестори - третя категорія цільових ринків регіону. Як прави-

ло, всі населені пункти намагаються посилити свій економічний базис, щоб 

зберегти для своїх жителів робочі місця та отримати додаткові бюджетні до-

ходи. Передумовою виступає відповідність території критеріям розміщення 

продуктивних сил: інвестиційного клімату, якості життя і т.д. 

Вітчизняні регіональні та міжнародні ринки - це четверта група цільо-

вих ринків. Активність регіону на цих ринках демонструє здатність регіону 

виробляти товари та послуги, необхідні іншим територіям, фізичним і юри-

дичним особам. До того ж, імідж самого регіону може чинити як позитивний, 

так і негативний вплив на обсяг продажів на зовнішніх ринках. 

Введення категорії «цінність», на наш погляд, є виправданим, оскільки 

споживач, задовольняючи свою потребу, покладається на своє сприйняття 

(розуміння ) тієї цінності, яку, на його погляд, мають ті чи інші товари та по-

слуги. Тому чітке формулювання системи цінностей для індивідуумів, госпо-

дарюючих суб'єктів, регіону і країни є інструментом для визначення напря-

мів і параметрів їх розвитку. 

Найбільш поширеним визначенням поняття «цінність» є визначення, 

дане Ф. Котлером: «Споживча цінність - результат зіставлення вигод, які 
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споживач отримує в результаті придбання і використання товару і витрат на 

придбання цього товару» [93]. Стосовно до рівня регіону, це означає завою-

вання споживача і забезпечення у зв'язку з цим певних конкурентних переваг 

території. 

У даному дослідженні зроблена спроба класифікації цінностей для ос-

новних цільових покупців регіону (додаток Б). 

Кожна з груп споживачів регіону бажає задовольнити свої якісь певні 

потреби. Так, населення відчуває потребу в поліпшенні якості життя, держа-

ва - у зменшенні диференціації регіонів за соціально-економічному розвитку, 

трудові ресурси - у збільшенні заробітної плати, інвестори хочуть отримати 

максимальний дохід на вкладений капітал, підприємці та підприємства - в 

отриманні максимального прибутку (рис. 1.2). 
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► 

► 

► 

► 

висока якість життя 
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максимальний дохід на капітал 

зростання вартості бізнесу 

висока якість обслуговування 

 

Рис. 1.2. Основні потреби споживачів регіону 

 

Таким чином, працюючи на цільових ринках і обслуговуючи цільові 

сегменти, вивчаючи їх потреби і розробляючи стратегії задоволення цих пот-

реб, можна досягти конкурентних переваг регіону та забезпечити на цій ос-

нові економічне зростання і розвиток. 

У зв'язку з цим, виникає необхідність з'ясування сутності такої фунда-

ментальної категорії як «потреба». У сучасній науковій літературі поняття 

«потреба», в основному, розглядається стосовно до індивідуума. Так, найбі-

льшу популярність одержало визначення потреби, дане Ф. Котлером: «Пот-
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реба - це нужда, яка прийняла специфічну форму відповідно до культурного 

рівня та індивідуальності людини» [93]. 

Р. Фатхутдінов вважає, що категорію «потреба» можна поширити на 

технічні, виробничі та соціально-економічні системи, так як і для цих систем 

слід визначати потреби в різних видах ресурсів для їх функціонування та ро-

звитку. Він дає таке визначення: «потреба - різниця між необхідним (очіку-

ваним або можливим) та наявним станом об'єкта управління (індивідуума, 

організації, регіону, країни) для визначення його потреб у певному виді цін-

ностей» [190]. З цього визначення випливає, що спочатку прогнозуються 

майбутні потреби, потім відбувається їх конкретизація у вигляді цінностей і 

тільки потім, визначається продукт для задоволення конкретної потреби. То-

му, як вважає Р. Фатхутдінов, можна вибудувати такий ланцюжок: 

Потреба ► Цінність ► Товар ► Ринок ► Споживач 

На думку деяких учених, своєрідність категорії «потреба» полягає в 

тому, вона виражає одночасно і мету, і результат, і міру суспільного вироб-

ництва. 

Категорія потреба може бути застосовна і до регіону, ґрунтуючись на 

визначенні, даному Р.Фатхутдіновим: «під потребами регіону розуміємо різ-

ницю між необхідним і наявним станом об'єкта управління» [190]. 

Об'єктивний характер потреб дозволяє їх класифікувати під різним ку-

том зору. По-перше, стосовно до територіального утворення, потреби можна 

класифікувати як: 

- Потреби, необхідні для функціонування і розвитку самого регіону; 

- Потреби цільових покупців регіону, задовольняючи які, він функціо-

нує і розвивається. 

Кожен регіон, виходячи зі своєї специфіки економічного розвитку, мо-

же мати власні потреби, відмінні від потреб інших регіонів. Тому виявлення 

цих потреб та їх задоволення, є важливим завданням регіонального управлін-

ня. Потреби регіону можна розташувати у вигляді ієрархічної структури, де 

потреби нижчих рівнів вимагають першочергового задоволення. У кожен 
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момент часу регіон повинен прагнути до задоволення тієї потреби, яка для 

нього є більш важливою. Перш ніж потреба наступного рівня стане найбільш 

визначальним фактором, повинна бути задоволена потреба нижчого рівня 

(рис 1.3). 

 

Рис. 1.3. Піраміда потреб регіону 

 

В ієрархії потреб регіону нам видається, що на нижньому рівні повинна 

знаходитися потреба території в забезпеченні простого відтворення і базових, 

життєвих стандартів для населення.  

Другий рівень в ієрархії належить проблемам забезпечення безпеки ре-

гіону: політичної, економічної, продовольчої, екологічної та соціальної. Дані 

потреби знаходять своє вираження у встановленні стандартів, нормативів і 

норм, що забезпечують зниження до прийнятного рівня невизначеності зов-

нішнього середовища. 

Третій рівень - це потреба у здійсненні розширеного відтворення. 

Четвертий рівень - це потреба у розвитку, тобто перехід до нового якіс-

ного стану регіону. 

Для забезпечення розвитку регіону необхідно, насамперед, знати пот-

реби внутрішніх цільових сегментів, тобто обсяг і структуру поточного необ-
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хідного споживання для підтримки життєдіяльності населення і функціону-

вання регіональної економіки. 

Потреби внутрішніх цільових сегментів регіону мають певні особливо-

сті, так набір потреб населення регіону практично не залежить від галузевої 

спеціалізації території. Незалежно від того, що виробляється на підприємст-

вах регіону, даний набір залишається практично незмінним і включає в себе 

такі потреби, як харчування, житло, робота, духовний та фізичний розвиток, 

виховання і навчання дітей, охорона здоров'я, засоби зв'язку для передачі ін-

формації і т. п. З точки зору органів управління на даний набір потреб насе-

лення накладається ряд обов'язкових вимог: 

- Повнота, тобто охоплення всіх типів раціональних потреб; 

- Сталість відтворення з якісними змінами; 

- Комплексність, тобто задоволення потреб має бути збалансованим і 

низький рівень задоволення однієї потреби не може бути компенсований 

більш високим рівнем задоволення інших. 

Класифікуємо потреби регіону за речовими ознаками ( рис. 1.4).  

Особливість регіональних потреб у послугах полягає в тому, що вони 

мають локальний характер і більшість з них не можуть бути задоволені за ра-

хунок зовнішніх джерел. 

Визначення потреб - це досить складна задача, яка вимагає наявності 

досить серйозної інформаційної бази і використання економіко-

математичних методів. Методики по визначенню потреб регіону в даний час 

не існує. 
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Рис. 1.4. Потреби внутрішніх сегментів регіону 
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сті) і екологічною безпекою (як діями, спрямованими на збереження навко-

лишнього середовища). Управління розвитком регіону додає системі такої 

спрямованості, яка веде, з одного боку, до збереження даної системи, а з ін-

шого - до подальшого нарощування змін, відповідних прогресу на всіх на-

прямках. При управлінні розвитком, зміни повинні стати результатом взає-

модії елементів системи, а не гіпертрофованого розвитку одного з них за ра-

хунок іншого. 

Управління розвитком означає перехід на нові технології в управлінні, 

тобто оволодіння новими знаннями, які дозволяють відшукувати найбільш 

ефективні способи застосування наявної інформації для систематичних ново-

введень і новаторства. У зв'язку з цим, буде змінюватися і зміст всієї управ-

лінської діяльності в регіоні, яка у меншій мірі буде спрямована на адмініст-

рування, а більшою мірою - на перетворення, пошук нових ідей. 

При управлінні розвитком регіону регіональні органи влади повинні 

мати чіткий образ майбутнього, рух до якого і є предмет регіонального 

управління. Образ майбутнього - це бачення в деталях бажаного рівня соціа-

льно-економічної сфери регіону, взаємозв'язку її основних параметрів. При 

русі до образу майбутнього перед суб'єктами господарської діяльності став-

ляться конкретні цілі, а управління зводиться до того, щоб рух усіх суб’єктів 

здійснювався в одному напрямку. Тому результативність управління залежа-

тиме від того, наскільки якісно спроектований образ майбутнього. 

Таким чином, враховуючи всі зміни, які відбулися на регіональному рі-

вні, можна сформулювати основні вихідні положення, які вимагають перехо-

ду до нової парадигми управління регіоном. Нова парадигма управління по-

винна виявляти головні, ключові моменти, пов'язані з функціонуванням регі-

ону, використання яких сприятиме його подальшому розвитку (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Відмінності між старою та новою парадигмою управління регіоном 

Критерій Положення старої парадигми Положення нової парадигми 
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Роль регіону Регіон - територія розміщен-

ня продуктивних сил 

Регіон - суб'єкт економічних 

відносин 

Регіон як сис-

тема 

Регіон - це «закрита » систе-

ма, умови діяльності якої до-

сить стабільні 

 

Регіон - це «відкрита» сис-

тема, що розглядається в єд-

ності факторів внутрішнього 

і зовнішнього середовища 

Вид системи Моноцентрична система гос-

подарювання 

Поліцентрична система гос-

подарювання 

Переважаюча 

форма власно-

сті  

Переважання державної фор-

ми власності 

Переважання приватної фо-

рми власності 

Вид управлін-

ня 

Централізоване управління Децентралізоване управлін-

ня 

Вплив на 

об’єкт управ-

ління 

Переважання прямого впливу 

на об'єкти управління 

Переважання непрямого 

впливу на об'єкти управлін-

ня 

Спрямованість 

управління 

Управління функціонуванням 

регіону 

Управління розвитком регі-

ону 

Підхід до 

управління 

Галузевий підхід Територіальний підхід 

Конкуренція Відсутність конкуренції між 

регіонами 

Наявність конкуренції між 

регіонами 

Мета управ-

ління 

Задоволення суспільних пот-

реб, максимізація загально-

державного ефекту 

 

Задоволення потреб насе-

лення і господарюючих су-

б'єктів регіону, максимізація 

регіонального ефекту 

 

Перспективною концепцією управління в конкурентних умовах як для 

соціально-економічної системи в цілому, для всього регіону, так і для окре-

мих галузей і сфер діяльності, на наш погляд, є концепція маркетингу. Вико-

ристання концепції маркетингу, як показує досвід країн з розвиненою ринко-

вою економікою, забезпечує найбільшу ступінь задоволення населення і від-

повідно - підвищення його життєвого рівня. 

 

1.2. Сутність і структура маркетингового механізму державного 

управління розвитком регіону 
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Одним з етапів розробки концептуальних засад маркетингового управ-

ління регіоном є розробка його цілей. Про значення цільових установок в 

житті суспільства згадується в багатьох працях мислителів минулого. Так, ще 

Аристотель відзначав, що «благо скрізь і всюди залежить від дотримання 

двох умов: 1) правильного встановлення кінцевої мети всякого роду діяльно-

сті, 2) відшукання відповідних засобів, що ведуть до кінцевої мети. Західні 

вчені вважають, що 98% всіх невдач в бізнесі пов'язано з відсутністю у підп-

риємців чітких цілей.  

Процес розробки, формулювання цілей розвитку регіону досить склад-

ний, тому необхідне дотримання певних вимог, що пред'являються до їх 

складу і кількості. На нашу думку, такими вимогами повинні бути наступні: 

- Формування з урахуванням специфіки регіону та об'єктивне відобра-

ження його потреб; 

- Формування ресурсної програми на основі встановлених цілей; 

- Реалістичність в досягненні цілей на весь планований період; 

- Чіткість і ясність формулювання цілей, що виключають можливість 

тлумачення їх змісту; 

- Конкретність і вимірність. 

При загальній заданості процесу цілепокладання, реальне формування 

специфічних цілей розвитку регіону повинно бути продиктовано конкретни-

ми потребами і можливостями території. 

Орієнтація при формулюванні цілей на задоволення потреб пов'язано з 

філософським і методологічним підходом до поняття «мета». З точки зору 

філософії, поняття «мета» - це здатність людини, спираючись на власне мис-

лення, передбачати результати діяльності. З точки зору методології, - це ус-

відомлена потреба, що є дуже важливим для управління, так як цілі, неусві-

домлені суб'єктом управління, не можуть привести до бажаних результатів, 

оскільки немає основи для раціонального усвідомленого поведінки. 
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Таким чином, мета визначається назрілою потребою та можливостями 

її досягнення, і, в зв'язку з цим припущенням, можна сформулювати наступні 

принципи побудови регіональних цілей: 

- Відповідність стратегічних цілей концепції розвитку регіону; 

- Формування цілей з урахуванням специфіки і потреб регіону; 

- Формування ресурсної програми зі встановлених цілей; 

- Конкретна розробка структури цілей на основі дослідження потреб 

регіону. 

Отже, мета - це вихідний етап процесу управління. При визначенні ці-

лей головна увага має приділятися тим напрямкам і параметрами розвитку, 

які відображають об'єктивні потреби, ресурсні можливості і бажаний стан 

об'єкта управління в майбутньому. Тому вирішальну роль у визначенні цілей 

управління розвитком регіону, на нашу думку, грають наступні фактори: 

- Об'єктивні потреби регіональної соціально-економічної системи; 

- Ресурсні можливості для їх задоволення; 

- Регіональне управління. 

Перший фактор - потреби, визначає напрями майбутнього розвитку ре-

гіону. Другий - ресурси, фіксує досяжні рівні задоволення потреб, третій - 

обумовлює якість управління, при якому розподіл ресурсів і досягнення за-

доволення потреб узгоджуються з системою цінностей, що відображають 

суть регіонального управління. 

Маркетингова концепція державного управління регіоном вимагає ро-

зширення системи цілей і включення до її складу як окремої, самостійної - 

маркетингової мети, так як постановка будь-якої мети (економічної, соціаль-

ної, екологічної та ін) неможлива без маркетингового дослідження ринку. 

Наприклад, економічними цілями для регіону можуть виступати: збільшення 

валового регіонального продукту, обсягів виробництва, зростання товарообі-

гу, збільшення експорту продукції і т.д. Проте досягнення будь-якої з пере-

рахованих вище цілей неможливе без вивчення ринкової ситуації. Таким чи-
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ном, виникає взаємозв'язок і підпорядкованість економічних і маркетингових 

цілей. 

Розглянемо підходи різних авторів до визначення типових маркетинго-

вих цілей, щоб проілюструвати принципову логіку їх формування. При цьому 

слід враховувати, що для всіх дій, спрямованих на досягнення цілей регіону, 

робота в сфері маркетингу є необхідною складовою процесу прийняття рі-

шень. 

Так, П.С. Зав'ялов пропонує цілі маркетингу об'єднати в групи: 

- ринкові, тобто орієнтовані на досягнення ринкових результатів (осво-

єння нових ринків, збільшення частки ринку, ослаблення ринкових позицій 

конкурентів); 

- власне маркетингові (формування сприятливого іміджу, досягнення 

високої задоволеності споживачів); 

- структурно-управлінські (вдосконалення організаційної структури); 

- забезпечуючі (цінові, стимулюючі, регулюючі, координуючі); 

- контролюючі [72]. 

Ф. Котлер виділяє такі маркетингові цілі: максимізація споживання; 

максимізація ступеня задоволення споживачів, максимізація вибору спожи-

вачів, максимізація якості життя [93]. 

У науковій літературі деякі автори, наприклад А.П. Панкрухiн та 

І.В. Арженовський виділяють такі цілі маркетингу на рівні регіону: 

- поліпшення/збереження конкурентоспроможності розташованих у ре-

гіоні підприємств; 

- поліпшення ступеня ідентифікації громадян з територією свого про-

живання; 

- залучення в регіон нових підприємств і ресурсів; 

- створення рівня популярності вище регіонального [152, 6]. 

На наш погляд, основною маркетинговою метою є задоволення потреб 

цільових сегментів ринку, що можливо за рахунок досягнення наступних ці-
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лей: збільшення кількості споживачів регіону, освоєння вітчизняних і міжна-

родних ринків, формування регіональних ринків ( рис. 1.8).  

 

 

Рис. 1.8. Маркетингові цілі в державному управлінні регіоном 

 

Досягнення визначених цілей передбачає вирішення таких задач: 

- співзвучність трьох основних функцій території – як місця прожи-

вання, як місця відпочинку (природне середовище) і як місця господарюван-

ня; 

- якомога точніше формулювання окремих ознак, за якими буде оці-

нюватися регіон; 

- необхідно, щоб цілі регіонального маркетингу працювали на перспе-

ктиву, але, з іншої сторони, були досяжні; 

- зміст маркетингу регіону повинен якомога раніше бути пояснений та 

доведений до громадян; 

- орієнтовані на інтереси громадян та інвесторів діє регіональних ор-

ганів влади та управління як базисна предпосилка маркетингу регіону; 

- маркетинг міст та інших населених пунктів повинен бути складовою 

частиною загального регіонального маркетингу [6]. 

Суб’єктом маркетингового управління розвитком регіону являються 

регіональні органи державної влади та місцевого самоврядування.    

Маркетингові цілі 

Задоволення потреб цільових сегментів 

Збільшення кі-

лькості спожи-

вачів регіону 

Формування 

системи регіо-

нальних ринків 

Освоєння віт-

чизняних та 

міжнародних 

ринків 
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Об’єкт маркетингового управління регіоном має комплексний характер 

і на, наш погляд, ним являється регіональна маркетингова система. Розгля-

немо сутність цього поняття [108].  

Проблеми дослідження ролі маркетингу в регіональному управлінні 

полягають у відсутності загальновизнаного системного підходу, який більші-

стю авторів лише декларується і який особливо важливий у дослідженні такої 

складної соціально-економічної системи як регіон.  

Визнаючи маркетинг в якості нової парадигми управління регіоном, 

вважаємо, що саме він повинен забезпечити різноманітне поєднання елемен-

тів регіональної системи для досягнення поставлених цілей. При формуванні 

моделі регіональної маркетингової системи необхідно визначити її сутність 

та роль у регіональній системі. Говорячи про маркетингову систему, можна 

виходити з визначення, згідно з яким система є будь-яка організація спеціалі-

зованих елементів, об'єднаних в єдине ціле для вирішення конкретних за-

вдань. У зв'язку з цим, під маркетинговою регіональною системою будемо 

розуміти сукупність елементів, які включають суб'єкти та об'єкти маркетин-

гу, а також характеристики їх станів, що знаходяться в закономірно універса-

льних зв'язках між собою та призначених для вирішення конкретних регіона-

льних завдань. 

У запропонованій нами моделі маркетингового управління територія з 

розташованими на ній господарюючими суб'єктами розглядається в якості 

товару, а потенційні і реальні споживачі виступають у ролі покупця. Елемен-

ти регіональної маркетингової системи, на наш погляд, можна умовно поді-

лити на три групи (табл. 1.5). 

Як і для будь-якого іншого виду маркетингу, для територіального мар-

кетингу застосовна концепція «4Р», елементами якої є продукт (product), ціна 

(price), місце (place) та просування (promotion).  При цьому одні автори нази-

вають її компоненти інструментами (засобами) реалізації територіального 

маркетингу, інші – основними координатами маркетингового планування, 
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треті просто чотирма «китами» маркетингу територій. Так чи інакше, дана 

модель охоплює основні складові маркетингу території.  

Територіальний продукт включає в себе ресурси території, які предста-

вляють інтерес для споживачів, їх різноманітність, кількість і якість. До них 

можуть відноситися, наприклад, сировинні ресурси, кадрові ресурси, інфра-

структура, пам'ятки, рівень ділової активності, рівень розвитку сфери підт-

римки бізнесу, рівень інвестиційної привабливості і т.д. 

 

Таблиця 1.5 

Елементи регіональної маркетингової системи 

Група Елементи 

Суб'єкти  

маркетингової 

системи 

- Кінцевий споживач (людина, яка купує товари і послу-

ги для особистого споживання),  

- Організація (набуває товар для використання у своїй 

діяльності),  

- Виробник (суб'єкт господарювання, що займається ви-

робництвом товарів і послуг)  

- Організація, що спеціалізується на конкретних марке-

тингових функціях (оптова та роздрібна торгівля), 

- Покупець регіону (інвестори, туристи, підприємці),  

- Фахівці з маркетингу (професійна група у складі орга-

нів управління регіоном) 

Об'єкти  

маркетингової 

системи 

- Фактори зовнішнього середовища,  

- імідж регіону,  

- конкурентні переваги,  

- цільові групи споживачів в регіоні,  

- платоспроможність,  

- попит,  

- товарний портфель,  

- інвестиційний портфель,  

- рівень життя,  

- якість життя,  

- стратегічний маркетинг,  

- стратегічне управління,  

- регіональний бюджет,  

- доходи підприємств. 

Елементи, що 

відображають 

характеристики 

станів і дій  

- Потреба,  

- пропозиція,  

- цінності,  

- пріоритети,  
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суб'єктів  

маркетингової 

системи 

- стратегічне поле діяльності,  

- потенціал,  

- господарська діяльність підприємств,  

- задоволення,  

- добробут. 

 

 «Ціна територіального продукту - це витрати, які несе споживач щоб 

«придбати» даний територіальний продукт, тобто витрати, які буде нести 

споживач, проживаючи і/або здійснюючи діяльність на даній території. Пов-

на ціна територіального продукту передбачає врахування явних і тимчасових  

витрат, що особливо важливо при порівнянні та виборі територій» [175, 

с. 12]. Для жителів ціна територіального продукту включає в себе вартість 

життя, рівень доходів і соціальних пільг, вартість товарів і послуг на терито-

рії; для туристів - вартість путівок, величина добових витрат ; для інвесторів 

- це час і зусилля, що витрачаються на отримання необхідної інформації, вар-

тість проекту з урахуванням податкових пільг і т.д. 

Локалізація територіального продукту в просторі - це, з одного боку, 

геоекономічне розташування самого регіону з урахуванням регіонів - сусідів 

(погляд «ззовні»), а з іншого - розміщення, розподіл окремих видів ресурсів 

всередині самої аналізованої території (погляд «зсередини»). Грамотне вико-

ристання специфіки локалізації територіального продукту дозволяє ефектив-

но розвивати спеціалізацію і коопераційні зв'язки території. 

Просування територіального продукту передбачає використання різних 

інструментів маркетингових комунікацій в цілях «інформування про терито-

ріальний продукт, переконання осіб, котрі приймають рішення про придбан-

ня територіального продукту, у перевагах пропонованого продукту, а також 

нагадування покупцям про необхідність придбати територіальний продукт. 

Використання принципів персональних (особистих) продажів в територіаль-

ному маркетингу припускає особисті зустрічі, наприклад, перших осіб тери-

торії з потенційними інвесторами. Дуже великого позитивного ефекту можна 

домогтися при проведенні публічних заходів, стимулюючих попит (виставки, 

ярмарки, Дні дружби, фестивалі тощо). Організація громадської думки до-
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зволяє створити сприятливе суспільне ставлення широкої громадськості, крім 

цього не варто забувати про неперсональну діяльність з популяризації та 

створення популярності, а також про проведення цілеспрямованої пропаган-

ди територіального продукту для отримання вигоди» [175, с.13]. 

На закінчення хотілося б зауважити, що розглянуті раніше стратегії ма-

ркетингу інфраструктури і пам'яток, в основному, відносяться до територіа-

льного продукту, а маркетинг іміджу - до його просування. Виділення ж ці-

льових груп має ключове значення для всіх чотирьох компонентів моделі. 

У рамках маркетингової концепції пропонуємо формування маркетин-

гового механізму державного управління регіональним розвитком. 

Сучасні наукові дослідження в галузі державного управління відрізня-

ються значною різноманітністю підходів до визначення сутності механізму 

державного управління та його складових. Так, на думку Г.В. Атаманчука, 

механізм формування та реалізації державного управління – це сукупність і 

логічний взаємозв’язок соціальних елементів, процесів і закономірностей, 

через які суб’єкт державного управління (його компоненти) ―охоплює‖ пот-

реби, інтереси і цілі суспільства в управляючих впливах, закріплює їх у своїх 

управлінських рішеннях і діях і практично втілює їх в життя, спираючись на 

державну владу [8].  

Під механізмом управління розуміють засіб розв’язання суперечностей 

явища чи процесу, послідовну реалізацію дій, які базуються на основополож-

них принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використан-

ням відповідних їй методів управління та спрямовані на досягнення визначе-

ної мети [50, с. 12]. 

Маркетинговий механізм державного управління розвитком регіону 

пропонується розуміти як сукупність принципів, напрямків, управлінських 

засобів (організаційних, нормативно-правових, економічних) та заходів 

управлінського впливу регіональних органів державної влади на регіональну 

маркетингову систему. Метою зазначеного механізму визначено вирішення 

протиріччя між існуючою системою державного управління регіональним 
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розвитком та  ідеологією маркетингового управління регіоном, спрямованого 

на задоволення потреб споживачів регіону і підвищення конкурентоздатності 

регіону [108]. 

Структура маркетингового механізму державного управління розвит-

ком регіону представлена в табл. 1.6.  

Таблиця 1.6  

Структура маркетингового механізму державного управління  

розвитком регіону 

Складові Зміст 

Мета Вирішення протиріччя між існуючою системою державного 

управління регіональним розвитком та  ідеологією маркетин-

гового управління регіоном, спрямованого на задоволення пот-

реб споживачів регіону і підвищення конкурентоздатності ре-

гіону. 

Завдання  - забезпечення виконання трьох основних функцій терито-

рії – як місця проживання, як місця відпочинку і як місця гос-

подарювання; 

- створення позитивного іміджу регіону для внутрішніх і 

зовнішніх споживачів; 

- збільшення кількості споживачів регіону; 

- освоєння вітчизняних і міжнародних ринків; 

- формування регіональних ринків;  

- орієнтація дій регіональних органів влади та управління 

на інтереси громадян та інвесторів. 

Принципи Орієнтація на споживача, цільова спрямованість, плановість, 

інноваційність, гнучкість, комплексність, змагальність, стиму-

лювання, партнерство, глобалізація.  

Функції  - Аналітично-оціночні (дослідження та сегментація ринку, 

дослідження споживачів, дослідження конкурентів); 

- планово-стратегічні (стратегія вибору ринку, стратегія 

освоєння ринку,  стратегія стимулювання ринку, стратегія про-

сування регіону); 

- результуючі (маркетингові плани, маркетингові програ-

ми, маркетингові проекти). 

Методи - Методи збору інформації,  

- методи аналізу маркетингової інформації (оцінка обсягу, 

структури, потенціалу, збалансованості, стійкості ринку; ви-

вчення потреб; оцінка конкурентів; вивчення поведінки покуп-

ців; оцінка просування регіону; оцінка ціноутворення; оцінка 

сегментації);  

- методи прогнозування (попиту, пропозиції, цін, потреб, 
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тощо). 

Інструменти Реклама, регіональна символіка, Інтернет-комунікації, вистав-

ково-ярмаркова діяльність, брендинг. 

 

Розглянемо детальніше сутність окремих елементів маркетингового 

механізму державного управління розвитком регіону. 

В основі маркетингових дій завжди лежать деякі принципи, які визна-

чаються сутністю, цілями та умовами застосування маркетингу, знання і до-

тримання яких є обов'язковим для ефективного вирішення всієї сукупності 

маркетингових завдань. Для маркетингового управління регіоном характерні 

власні принципи, що визначають його специфіку як особливої управлінської 

діяльності. Сукупність принципів маркетингового управління визначається 

цілями і умовами функціонування і розвитку регіону в ринковому середови-

щі. Необхідність визначення і подальшого дотримання регіоном маркетинго-

вих принципів управління обумовлюється об'єктивними обставинами. Так, не 

знаючи і не синхронізуючи свої дії з логікою існування і розвитку конкретної 

бізнес-середовища, неможливо побудувати ефективну систему управління, 

що реалізує соціальну ідеологію. Тому стосовно до даної позиції основопо-

ложним принципом маркетингового управління регіоном як філософії, стра-

тегії і тактики поведінки учасників ринкових відносин є те, що у главу кута 

ставляться запити споживача. При цьому мова йде не про якогось усередне-

ного споживача, а про цілком конкретні цільові групи споживачів, про чітко 

окреслені сегменти ринку. Тому основним принципом маркетингового 

управління стає принцип орієнтації на споживача (цільових сегментів регіо-

ну), сутність якого полягає у необхідності постійного додержання пріоритет-

ності інтересів споживачів (ринку) і, в кінцевому підсумку, суспільства в ці-

лому. 

Реалізації основоположного принципу підпорядковані практично всі 

інші принципи управління, так чи інакше конкретизують, збагачують його 

зміст. Огляд наукової літератури з маркетингу дозволив сформулювати та-

кож такі маркетингові принципи управління регіоном: 
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1) системність – маркетинг спрямований на зміцнення благополуччя 

регіону, господарюючих суб'єктів і населення; 

2) цільова спрямованість – маркетинг повинен сприяти досягненню 

стратегічних цілей і вирішенню конкретних завдань; 

3) плановість – визначає обов'язковість планування маркетингової дія-

льності; 

4) інноваційність – визначає використання нововведень і нововведень 

в управлінні регіоном; 

5) гнучкість –  встановлює необхідність швидкої та адекватної реакції 

на динамічно мінливі умови діяльності і вплив факторів зовнішнього середо-

вища. 

6) комплексність – передбачає постійний та всебічний облік і аналіз 

усіх факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що визначають дія-

льність регіону в конкретних умовах, що забезпечує необхідну адекватність 

його маркетингової пропозиції основними параметрами ринку; 

7) змагальність (конкуренція) – передбачає формування конкурентних 

переваг регіону; 

8) стимулювання – припускає управління мотивами людських вчинків, 

так як не навчившись керувати ними, не можна управляти суспільними про-

цесами; 

9) партнерство – означає формування довготривалих відносин з потен-

ційними споживачами; 

10) принцип глобалізації – націлює на постійний пошук нових рин-

ків. 

У маркетинговій концепції державного управління регіоном централь-

не місце займає система методів дослідження. Використання методів дозво-

ляє знизити інтуїтивний характер управління, внести впорядкованість, обґру-

нтованість і ефективну організацію в процес побудови і функціонування сис-

тем управління. 
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Маркетинговому управлінню притаманні як загальнонаукові, так і спе-

цифічні методи, в основі яких лежать загальні методи пізнання. Так, і для ма-

ркетингу загальним методом є матеріалістична діалектика. Спираючись на 

визнання об'єктивного характеру явищ, процесів, взаємозв'язку і взаємозумо-

вленості, регіон розглядається як обов'язкова і конкретна ланка в нескінчен-

ному ланцюзі зв'язків, що визначає його залежність від інших предметів. 

Діалектичний метод припускає вивчення об'єкта в його розвитку (ви-

никнення, становлення, функціонування і визначення можливих перспектив 

у майбутньому). В маркетинговому управлінні широко використовуються 

методи різних наук економічної теорії, соціології, психології, педагогіки, ма-

тематики, кібернетики, медицини та ін. 

Органи регіонального управління, реалізуючи технології регіонального 

маркетингу, можуть застосовувати спеціальні методи маркетингових дослі-

джень, які передбачають проведення ресурсного аналізу, моніторингу соціа-

льно-економічного стану, конкурентних переваг адміністративно-

територіального утворення, дослідження споживчого ринку, комплексного 

маркетингового аналізу регіональних та муніципальних проектів і програм; 

здійснювати опитування різних цільових груп (підприємців, інвесторів, меш-

канців регіону, туристів та ін.) щодо перспектив розвитку території і на цій 

основі розробляти «ідеальне» бачення розвитку регіону, формувати цілі та 

стратегії їхнього досягнення з виявленням пріоритетів регіонального розвит-

ку; визначати різноманітні інструменти та здійснювати підготовку заходів 

щодо їхньої реалізації [63]. 

Автором здійснена класифікація методів, пропонованих для викорис-

тання в маркетинговому управлінні. Дана класифікація виконана виходячи з 

видів виконуваної діяльності (табл. 1.7). 

Всі методи, які використовуються у маркетинговому управлінні можна 

підрозділити на кількісні та якісні. Методи кількісних досліджень у маркети-

нговому управлінні застосовуються для отримання статистично достовірних 
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даних щодо тієї чи іншої проблеми, підтвердження або спростування гіпоте-

зи про кількісних взаємозв'язків явищ. 

Особливе значення в маркетинговому управлінні належить якісним ме-

тодам, так як більшість досліджень стосується емоцій споживача. Кількісні 

та якісні методи доповнюють один одного: якісний елемент часто має місце 

на початку дослідження і використовується для вивчення цінностей, що ви-

магають вимірювання в подальшій кількісної фазі. 

Сукупність функціональних завдань маркетингу, що розв'язуються по-

слідовно і у взаємозв'язку відповідно до логіки здійснення діяльності в рам-

ках регіону, включає три блоки: 

1) Аналітично-оціночні (дослідження та сегментація ринку, дослі-

дження споживачів, дослідження конкурентів). 

2) Планово-стратегічні (стратегія вибору ринку, стратегія освоєння 

ринку,  стратегія стимулювання ринку, стратегія просування регіону). 

3) Результуючі (маркетингові плани, маркетингові програми, марке-

тингові проекти). 

Всі три блоки обов'язкові до виконання, оскільки без аналізу і оцінки 

навколишнього середовища, обліку внутрішніх ресурсів регіону обґрунтова-

ний вибір стратегії маркетингу неможливий, а її практична реалізація без 

спланованих і організованих цілеспрямованих дій, швидше за все, не дасть 

потрібного ефекту. 

Розробка та реалізація стратегій є обов’язковим етапом маркетингового 

управління регіоном. Необхідність вироблення стратегій полягає в тому, що 

вони являють собою заяви про направлення дій, де дається набір варіантів, 

що сприяють задоволенню цільових груп споживачів, а саме:  

- Визначити потреби, які потребують задоволення; 

- Проаналізувати детально потенціал регіону; 

- Провести моніторинг існуючих ринків; 

- Визначити споживчі сегменти, які необхідно охопити; 
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- Провести оцінку перспектив розвитку кожного виду діяльності в регі-

оні з позицій ринкової ситуації; 

- Виявити потенційні ринки і дати оцінку їх привабливості для регіону; 

- Розробити та реалізувати ефективні стратегії освоєння ринків. 

Роль стратегічного маркетингу в концепції полягає в тому, що він дає 

можливість оцінити сильні і слабкі сторони регіону, провести аналіз шансів 

(можливостей) і загроз. У ході такого аналізу з'ясовується, як можуть зміни-

тися в майбутньому значущі для регіону ринкові умови, і чи призведе це при 

наявних сильних і слабких сторонах до сприятливих шансів або небезпечних 

ризиків. 

Тому основним елементом концепції маркетингового управління регіо-

ном стає формування стратегій маркетингу. Практичний успіх і досягнення 

поставлених стратегічних цілей буде залежати від якісно розроблених марке-

тингових стратегій. 

По відношенню до регіону система маркетингових стратегій може бути 

ідентична підприємству (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Регіональні маркетингові стратегії 

Види стратегій Напрямок стратегій 

1 Корпоративні: 

а) стратегія зростання через вивчення ринків дозволяє визначити основні 

стратегічні напрямки розвитку регіону за рахунок 

власних ресурсів або залучення додаткових інвес-

тицій 

б) портфельні стратегії спрямовані на ефективне вирішення питань 

управління різними сферами діяльності в регіоні, з 

точки зору їх місця і ролі в задоволенні потреб ри-

нку і здійснення інвестиційних вкладень в кожну з 

них 

в) конкурентні стратегії дозволяють визначити, як досягти конкурентних 

переваг на ринку при акценті на більшій залученні 

споживачів регіону та яку політику вибрати по ві-

дношенню до конкурентів 

2 Функціональні 

а) стратегія сегментації 

ринку 

дозволяє здійснювати вибір цільових сегментів 

ринку - споживачів регіону 
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б) стратегія позиціону-

вання 

дозволяє виявляти привабливі сторони регіону в 

очах потенційних споживачів 

3 Інструментальні 

а) продуктові дозволяють формувати товарний портфель регіо-

ну, що відповідає потребам покупців 

б) цінові дозволяють довести інформацію про цінності ре-

гіональних товарів до споживачів 

в) стратегії просування забезпечують просування регіону до споживачів 

 

Таким чином, представлена маркетингова концепція управління регіо-

ном дозволяє орієнтувати всю його діяльність на задоволення потреб цільо-

вих сегментів. 

Функціонування маркетингового механізму державного управління ро-

звитком регіону можливе лише за наявності системи забезпечення його дія-

льності, яка включає: 

1) нормативно-правове забезпечення: законодавчі та нормативні акти, 

інструменти планування території, правила забудови, генеральні плани, до-

зволи на виділення земельних ділянок, дозволи на будівництво, санкції, нор-

мативи, ліміти, право власності на землю, приватизація земельних ділянок, 

засоби управління об'єктами комунальної власності тощо; 

2) економічне забезпечення: інструменти грошово-кредитної політики, 

сприяння в отриманні кредитів, гарантії держави у сфері кредитування, муні-

ципальні запозичення; інструменти фінансово-бюджетної політики, пільги і 

стимули за податками, територіальна диференціація платежів за комунальні 

послуги, звільнення від сплати місцевих податків і зборів; 

3) інфраструктурне забезпечення формування простору регіону: будів-

ництво та модернізація транспортної мережі, що посилює доступ до земель-

них ресурсів; розвинута виробнича інфраструктура; розгалужена соціальна 

інфраструктура; засоби, спрямовані на формування комфортного життєвого 

та виробничо-економічного простору; 

4) інноваційно-організаційне забезпечення: організація у регіоні тери-

торій пріоритетного розвитку, «полюсів зростання», технопарків, ло-
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гістичних центрів, бізнес-інкубаторів тощо, з метою цілеспрямованої локалі-

зації окремих груп виробників чи працівників сфери надавання послуг; 

5) інформаційне забезпечення, спрямоване на орієнтацію всіх зацікав-

лених сторін щодо можливостей і обмежень розвитку території: по-перше, 

індивідуальні інформаційні засоби - реклама, зорієнтована на конкретних 

споживачів регіонального продукту, інвестиційні пропозиції конкретним ін-

весторам, список нерухомості, іншого комунального майна, призначеного 

для продажу; по-друге, масові інформаційні засоби - інвестиційні стратегії 

розвитку регіону, програми економічного і соціального розвитку регіону, 

програми партнерства, міжрегіонального та транскордонного співробітницт-

ва. 

Запропонований маркетинговий механізм державного управління регі-

ональним розвитком спрямований на підвищення ефективності господарської 

діяльності в регіоні та рівня і якості життя населення [108]. Він дасть змогу: 

- Приймати ті управлінські рішення, які пов'язані із задоволенням пот-

реб цільових сегментів регіону; 

- Сприяти формуванню конкурентних переваг і іміджу регіону; 

- Зацікавлювати господарюючі суб'єкти у вирішенні регіональних про-

блем; 

- Концентрувати діяльність на пріоритетних напрямках розвитку; 

- Забезпечувати підвищення добробуту регіону, господарюючих суб'єк-

тів і населення. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

 

2.1. Зарубіжний досвід використання маркетингових стратегій у 

державному управлінні регіоном  

 

Ключовою ідеєю впровадження маркетингового механізму державного 

управління регіональним розвитком є визначення доцільності використання 

маркетингових інструментів органами державної та регіональної влади. Та-

кий висновок доцільно робити виходячи із успішного зарубіжного досвіду 

впровадження маркетингу. 

Регіон як територіально-організаційна одиниця в Україні та за кордо-

ном з позиції маркетингових підходів – особливий об’єкт, що відрізняється 

комплексом вихідних маркетингових факторів, суб’єктами маркетингової ді-

яльності та навіть цільовими групами. З іншого боку, регіон має ширше поле 

для маркетингу та диверсифікації ризиків, ніж, наприклад, окреме місто. 

Концепція маркетингу знайшла своє застосування у практиці регіона-

льного управління у багатьох країнах світу. Так, досвід США, які стали піо-

нерами у впровадженні маркетингових підходів у діяльність публічної влади 

засвідчує, що саме регіональний рівень найактивніше застосовує маркетинг. 

Кожний штат та адміністративні одиниці субрегіонального рівня мають пев-

ну кількість інституцій (бюро промислового розвитку, економічні агенції, фі-

рми економічного аналізу, агенції публічно-приватного партнерства тощо), 

які на основі маркетингових технологій спрямовують свою діяльність на ак-

тивізацію економічного розвитку регіонів та окремих територій, пошук та 

перерозподіл інвестицій, оптимізацію та структурну перебудову промислово-

сті, на фаховій основі, при цьому визначаючи точки зростання регіонів, їх 

маркетингові фактори та перешкоди. 
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Концепція маркетингового управління регіоном вимагає орієнтації на 

потреби цільових груп споживачів як товарів і послуг території, так і терито-

рії в цілому. Всі структури і підприємства, яким не байдужа доля регіону, по-

винні орієнтуватися на потреби клієнтів і цільові групи споживачів, а також 

на створення кращих у порівнянні з іншими регіонами конкурентних переваг 

для оптимального задоволення потреб споживачів регіону. 

Для досягнення поставлених цілей існує безліч заходів (інструментів), 

застосування яких має бути скероване за допомогою маркетингових стратегій 

– довгострокових або середньострокових програм (проектів) маркетингу те-

риторії. Рекомендована структура стратегії, має три розділи: 

1) позиціонування (цілі, завдання проекту, концепція цільового іміджу 

міста/регіону, їхня унікальна пропозиція, опис цільової аудиторії); 

2) просування (комплекс заходів, методи дії, канали маркетингової ко-

мунікації); 

3) організаційне забезпечення проекту (ресурсне забезпечення, механі-

зми координації і контролю за реалізацією, система моніторингу і оцінки ре-

зультативності). 

У зарубіжній практиці маркетингу територій застосовуються різнома-

нітні види стратегій, серед яких: 

− стратегії для ключових галузей; 

− стратегії сегментування; 

− стратегії стимулювання; 

− ареальні стратегії;  

− стратегії співпраці. 

Сутність стратегії для ключових галузей полягає у концентрації марке-

тингових заходів на визначених галузях або кластерах в економіці регіону. 

Однак таке фокусування може бути досить ризиковане, прикладом чого може 

слугувати занепад вугільної промисловості у Рурському басейні, який приз-

вів до структурних проблем в регіоні, викликаних його високою залежністю 

від однієї галузі. 
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Стратегії співпраці передбачають використання нових форм взаємодії. 

У рамках такої стратегії кожний регіон повинен визначити спільно з ким він 

бажає досягти своїх маркетингових цілей. Це може бути співпраця з держав-

ними або приватними структурами. Наприклад, адміністрація штату Джоржія 

використовує маркетинг, виступаючи спонсором ініціатив, спрямованих на 

високі технології. Вона також підтримує Yamacraw, ініціативу з економічно-

го розвитку, яка являє собою державно-приватне партнерство з провідними 

університетами штату з метою комерціалізації досліджень у галузі оптичних 

мереж, пристроїв швидкісного доступу і оброблення інформації. В результаті 

цієї та інших спрямованих на технологію ініціатив, Джоржія, яка у 1980-х 

була в основному сільськогосподарським штатом, мала 54% річний ріст за-

йнятості у технологічній сфері у 1990-х, зараз займає одне з перших місць у 

списку з 10 штатів США щодо кількості працівників у технологічних - і є 

найбільш динамічно зростаючим ринком вакансій у сфері високих технологій 

у США.  

У дослідженні [79] наведено класифікацію маркетингових стратегій те-

риторіального розвитку за формою та змістом. Види маркетингових стратегій 

за формою наведено у табл. 2.1. 

Розглянемо приклади застосування деяких з них у зарубіжній практиці 

регіонального управління. 

Комплексні (їх також можна назвати структурними) стратегії — це 

стратегії, для успішної реалізації яких потрібна перебудова всієї тканини мі-

ського простору, бо вони зачіпають інтереси всіх категорій городян. Іншими 

словами, всі сфери життєдіяльності міста піддаються структурним змінам 

для розв’язання маркетингових завдань. 

Таблиця 2.1 

Види маркетингових стратегій за способом реалізації (формою) 

Зовнішні Внутрішні 

Ієрархічні Мережеві 

Комплексні (структурні) Об’єктні  

Еволюційні Революційні 
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Маркетинг достатку Маркетинг виживання 

Стимулювання точок зростання Розв’язання проблем 

Маркетинг залучення Маркетинг обмеження 

Диференційований маркетинг Недиференційований маркетинг 

Виправлення образу Виправлення дійсності 

 

Прикладом такої стратегії може служити боротьба Лондона за право 

проведення літньої Олімпіади 2012 року. Задовго до конкурсу, на якому мали 

визначити місце проведення Олімпіади, в місті розпочалася масштабна робо-

та з перекроювання простору під потреби передбачуваних спортивних захо-

дів. Інженерна, дорожня, інформаційна інфраструктура зазнала корінних 

змін. Нарешті будівництво найбільшого стадіону в Істенді візуально повніс-

тю перетворило східні райони міста. 

Об’єктні стратегії, на противагу комплексним, фокусуються навколо 

окремих міських об’єктів — музеїв, історичних будівель, пам’ятників та ін-

ших визначних пам’яток. Саме ці об’єкти стають стрижнем маркетингової 

стратегії, при цьому просторовий і економічний устрій міста не зазнає поміт-

них змін. 

Один з найпоказовіших прикладів об’єктної стратегії — місто Мостар 

(Боснія і Герцеговина). Головна (і єдина) туристична визначна пам’ятка між-

народного значення в місті — мальовничий Старий міст через річку Неретва. 

Міст знаходиться в центрі історичного центру міста і «збирає» навколо себе в 

радіусі 10 м 90 відсотків всієї історичної забудови міста. 1994 року, під час 

війни, міст був зруйнований, і його подальше відновлення стало головною 

цільовою настановою стратегії міста. У самій назві міста, що привертає увагу 

безлічі зарубіжних туристів, закладено пояснення його маркетингової страте-

гії. 

Містечко Юкасярве в Швеції зробило основою своєї стратегії розвитку 

готель, збудований з криги. За перші чотири роки роботи льодовий готель 

продав більше 5000 людино-годин і більше 30 тисяч осіб заплатили за його 

відвідини. Але сам собою готель не головне. Це зонтичний бренд. На нього 

«нанизаний» цілий кластер послуг, пропонованих туристам на околицях: фі-
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гурне катання і льодові атракціони, галерея льодових скульптур, сафарі на 

снігоходах та багато іншого. 

Еволюційна стратегія базується на рішенні просувати ті конкурентні 

переваги міста, які вже давно склалися, відомі й потребують лише правильної 

«упаковки» для продажу. Революційний маркетинг використовують тоді, ко-

ли необхідна корінна зміна іміджу міста, зрозумівши, що ситуація складаєть-

ся не на його користь. Ребрендинг міста — це, зрозуміло, набагато складніше 

і витратне завдання, ніж розвиток уже сталих брендів, але саме революційні 

проекти дають найбільший ефект. Ставку на революційний маркетинг сього-

дні роблять міста, які втрачають конкурентоспроможність у міру розвитку 

постіндустріальної економіки. Багато промислових центрів — металургійні, 

текстильні, лісопереробні — спішно прагнуть позбавитися індустріального 

іміджу і переорієнтовуватися на інші, часто несподівані для себе ресурси ви-

живання. 

Так, Манчестер — раніше текстильна столиця Європи, нині британська 

столиця футболу і грального бізнесу. Глазго і Бірмінгем, у минулому великі 

центри важкої промисловості, нині позиціонують себе як міста широкого 

спектру якісних послуг. 

Маркетинг залучення і маркетинг обмеження. Маркетинг може бути 

«зі зворотним знаком». В окремих випадках зусилля маркетологів можуть 

спрямовуватись не на стимулювання, а навпаки, на обмеження припливу ін-

вестицій, туристів і взагалі уваги до міста, якщо це починає призводити до 

негативного результату. 

Влада Йорка вимушена була вдатися до маркетингу обмеження, коли 

стало зрозуміло, що щоденний наплив туристів у центральні історичні райо-

ни міста такий великий, що це паралізує вуличний рух і знижує ціни на до-

вколишню нерухомість. Була розроблена система альтернативних туристич-

них маршрутів (пішохідних і автобусних), що «перехоплюють» потік турис-

тів у центрі. У туристичних інформаційних буклетах інформація про головні 
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визначні пам’ятки в центрі була замінена на описи нових, околичних визнач-

них пам’яток, ще не відомих гостям. 

Систематизація маркетингових стратегій за змістом охоплює такі кри-

терії: тематику, зміст маркетингового проекту, цільову аудиторію, риторику 

проекту (гасла, символіку), цільові настанови, показники успішності; врахо-

вувалися також інструменти, використовувані для виконання стратегії. Виді-

ляють вісім типів маркетингових стратегій, що містять близько 40 підтипів: 

− міста-лідери (підтипи: столичні, флагмани економіки, міста-політики 

і елітарні, універсальні); 

− міста-підприємці (торговельні, професіонали-ремісники, гастрономі-

чні, книжкові столиці). Містечко Хей-он-Уай в Уельсі, яке позиціонує себе як 

«книжкова столиця світу» повністю змінюється, «підкоряючись» вибраній 

містом маркетинговій стратегії, перетворюючись на книжковий ярмарок; 

− розважальні міста (театральні, тематичні парки, ботанічні, курортні, 

лікувальні, пляжні, музичні, ландшафтні, міста «при подіях», гірськолижні, 

спортивні, столиці шоу-бізнесу, ігрові). Тематичні парки, великі за площею 

рекреаційні зони з щонайширшим спектром розважальних послуг випере-

джають за відвідуваністю інші туристичні об’єкти. Інвестори їх розглядають 

як найшвидше окупний проект. Лідерами індустрії виступають Євро-Париж 

(EuroParis) під Парижем, Порт-Авентура (каталонське узбережжя Іспанії), 

Кіносвіт Ворнер Бразерс (Боттроп-Кірхелен, Німеччина), Леголенд (Біллунд, 

Данія). Щорічно в Західній Європі запускають 2–3 великих проекти. Компа-

нія Лего (Lego), наприклад, затвердила корпоративний план з відкриття од-

ного тематичного парку раз на три роки з інвестиціями 20–80 млн. доларів 

кожен; 

− міста-музеї (міста знаменитостей, міста «геніїв місця» — персонажів 

художніх творів, художні міста, міста «при музеях», історичні міста, міста — 

архітектурні музеї, священні міста). Барселона багато в чому зобов’язана сво-

їм образом знаменитому архітекторові Антоніо Гауді, значною мірою завдя-

ки якому місто стало таким привабливим в очах туристів. Уся атмосфера ве-
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личезного міста просякнута сюжетами біографії і творчості цього майстра. 

Тепер на цей зонтичний бренд можна накручувати нові й нові проекти в най-

різноманітніших сферах життя міста; 

− наукові («розумні») міста (міста — наукові парки, міста-

університети, фабрики інновацій). «Кембридзький феномен» став відомим у 

світі завдяки 5 факторам: наданні спеціалізованих технічних знань у своїх 

освітніх закладах світового рівня, концентрації компаній, що спеціалізуються 

на телекомунікаціях та біотехнології, створенню спеціальних «зон спілку-

вання», венчурним фондам, співробітництву між бізнесом і міськими чинов-

никами; 

− міста-посередники, провідники і перехрестя (культурні перехрестя, 

міста-мости, міста-ворота, комунікаційні та партнерські центри, міста — ме-

діа-центри, міста супутники); Лос-Анджелес, Маямі, Рендерс, культивуючи 

космополітизм міста, позиціонують себе як міста максимально відкриті, з то-

лерантним міським середовищем та етнічністю, це дозволяє здобувати й по-

літичні дивіденди; 

− міста унікального іміджу (міста «відбитого» іміджу, міста агресив-

них маркетингових стратегій, гуманітарні міста, екзотичні, міста комбінова-

ного іміджу). 

Наведена тематична різноманітність стратегій свідчить про поширення 

маркетингу територій, що приводить до появи нових міських іміджевих про-

ектів. 

Столиця графства в південно-східному Уельсі, місто Монмут, стало пе-

ршим у світі «вікіпедійним містом». Прогулюючись по ньому, туристам не 

знадобиться ніяких брошур — усю інформацію про пам’ятки можна отрима-

ти завдяки QR — кодам, розвішеним по усьому місту. Жителі Монмута на-

віть пішли далі — завдяки написаним статтям гості можуть отримувати ін-

формацію на своїй рідній мові про кафе, галереї, людей та об’єкти флори і 

фауни. Місто поступово зливається із сторінками онлайнової енциклопедії, 

що досить скоро дійсно залучило до нього багатьох туристів. Сьогодні у рам-
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ках «Монмутпедії» вже доступні близько 712 статей на 25 різних мовах. У 

проекті узяли участь і багато іноземних користувачів, які почали перекладати 

статті про Монмут. Так у вікіпедію, у рамках проекту, завантажено більше 

1000 фотографій об’єктів. До того ж влада міста повністю покрила територію 

Монмута безплатним безпровідним інтернетом, завдяки чому всі відвідувачі 

можуть легко підключатися до мережі в будь-якому його місці [79]. 

О. П. Панкрухін у маркетингу територій розглядає чотири великі групи 

стратегій: стратегії, спрямовані на залучення відвідувачів і резидентів, розви-

ток промисловості або експорту продуктів, що виробляються на цій терито-

рії. Їх умовні назви: 

маркетинг іміджу, 

маркетинг привабливості, 

маркетинг інфраструктури, 

маркетинг населення, персоналу [152]. 

У світовій практиці часто застосовується діяльність, яка має на меті 

створення, підтримку, позитивну зміну іміджу регіону, який прямо пов'яза-

ний із іміджем держави. Імідж регіону більше залежить від ефективності та 

якості функціонування розташованих в ньому суб’єктів господарювання, ко-

мунікацій, системи обслуговування, на нього мають вплив так звані «м’які» 

чинники, серед яких навіть філологічного походження. Наприклад, у США 

штат Північна Дакота відносить істотну частину труднощів з підвищення 

іміджу на рахунок невдалого імені, що викликає невигідні кліматичні асоціа-

ції. Зрозуміло, що Південна Дакота в цій конкуренції явно виграє. Справа 

дійшла до гарячих дискусій про необхідність вилучення прикметника «півні-

чна» з назви штату. 

На ефективність заходів для популяризації іміджу регіону або його ко-

рекції та, особливо, маркетингових комунікацій може не впливати брак фі-

нансування. Так, Лох-Несс набув світової слави, створивши образ легендар-

ного місця з унікальною атмосферою, витративши на це пару фунтів, а уряд 
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Туреччини витратив величезну кількість грошей на рекламу країни та її кра-

сот і за його власним визнанням не досяг якого-небудь ефекту. 

За останні 10 років в британському м. Бірмінгемі створена потужна ін-

фраструктура — конгрес-центр ICC для проведення міжнародних ділових і 

наукових конференцій, LG-Arena для спортивних матчів (побудована за іні-

ціативою і на кошти компанії LG Electronics), виставковий комплекс NEC для 

технічних і художніх виставок та концертно-розважальний комплекс NIA. 

Протягом року на цих чотирьох площадках проводиться більше 400 культур-

них, ділових і спортивних заходів міжнародного статусу. До міста приїж-

джають понад 2 млн. гостей. Це дозволило Бірмінгему позиціонувати себе як 

європейська столиця подієвої економіки. 

Приклади заходів основних розділів плану маркетингу наведені у 

табл. 2.2.  

Для позиціонування територій застосовуються такі інструменти: сало-

гани, візуальні символи, різноманітні акції, іміджеві позиціонування (табл. 

2.3). 

У туристичній галузі (приміський відпочинок) регіон федеральної землі 

Бранденбург Прігніц — конкурент інших подібних регіонів, популярних се-

ред мешканців Берліна або Гамбурга (Шпреєвальд, озера Мекленбургу, Уке-

рмарк, Флемінг, Харц або Люнебурзька пустка). Через територіальну близь-

кість ці туристичні регіони з погляду клієнтів (туристів) можуть бути дос-

тойною альтернативою Прігніцу для проведення короткої відпустки. Анало-

гічним прикладом в Україні може бути відпочинок на туристичних базах по-

близу Києва у Ворзелі, Пущі-Водиці, Кончі-Заспі, Переяслав-

Хмельницькому, Трипіллі, комплексі «Київська Русь», Пирогове та інші. Їх 

можуть відвідувати не тільки кияни, але й жителі Київської, Черкаської та 

інших областей. 

 

Таблиця 2.2  

Приклади можливих заходів основних розділів плану маркетингу 
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Стратегічні на-

прямки 

Захід (місце проведення) 

Маркетинг імі-

джу 

Эйфелева вежа (Париж), собор Василія Блаженного (Москва), 

Адміралтейство (Санкт-Петербург) 

Гастролі Большого театру (Москва)  

Проведенні щорічно чемпіонату світу по якомусь виду спорту 

(Рурська область, Німеччина)  

Маркетинг ін-

фраструктури 

Поліпшення і підтримка системи освіти (Цинциннаті, США) 

Будівництво метро (Нижній Новгород) 

Перебудова роботи поліції по принципу "Total Quality 

Management" (Медисон, США) 

Планування міської території (всюди)  

Маркетинг 

пам’яток  

Реконструкція Нижегородського кремля та Чкаловських східців 

(Нижній Новгород) 

Тижні світла (Ессен) 

Відкриття аквапарку (Ростов-на-Дону) 

Проведення Днів Пушкіна (Михайловське) 

Карнавал (Кьольн) 

Підтримка гро-

мадян 

Навчання обслуговуючого персоналу готелів, таксистів тощо 

(Англія) 

Кампанія по поліпшенню обслуговування іноземних покупців 

(Париж)  

Реклама Рекламна кампанія нового порту (Єйск)  

Розсилка запрошень на День міста (Нижній Новгород) 

Сувеніри з регіональною символікою (всюди)  

Зовнішня реклама "Ласкаво просимо у Ваше місто ЭКСПО 2000" 

(Ганновер) 

 

Таблиця 2.3 

Приклади позиціонування іміджу  (Панкрухин) 

Територія Висловлювання 

Берлін столиця нової Європи 

Атланта центр нового Півдня 

Коста-Ріка найстабільніша демократія Латинської Америки 

Ростов-на-Дону ворота Кавказу 

Нижній Новгород третя столиця, кишеня Росії 
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Пальма де Мальорка сонячна альтернатива Британским островам 

Таїланд туристичний рай Дальнього Сходу 

 

Досвід створення та просування бренду території базується на викори-

станні різних критеріїв територіальної індивідуальності. Найчастіше викори-

стовують наступні особливості і ресурси території: природні (природно-

географічне та кліматичне особливості, сировинні ресурси, флора, фауна то-

що); екологічні; соціальні (історія, традиції, етнографічні особливості); рі-

вень і якість життя населення, культурна спадщина і ресурси та ін; демогра-

фічні. Рідше використовують фінансово-економічні (рівень розвитку та особ-

ливості економіки, виробничий потенціал, інвестиційний потенціал, рівень 

ділової активності і т.д.); інституційні, у тому числі законодавство; адмініст-

ративно-політичні - ефективність уряду, репутація керівництва і т.д.; іннова-

ційні; інформаційні, аудит, рекламний ринок і PR-послуги [200].  

Безумовно, «брендинг територій» та «маркетинг територій» є схожими, 

але не тотожними поняттями. Маркетинг, як наука, яка спирається на ком-

плексний підхід до розвитку продукту і вид підприємницької діяльності ви-

ник, на початку 20 століття, брендинг виник дещо пізніше, коли акцент змі-

нився з товарної діяльності на розробку конкретних торгових марок. Якщо 

складовими маркетингового міксу є і товарна, і дистрибутивная, і цінова і, 

безпосередньо, продуктова політики, то механізми брендингу сприяють 

створенню та просуванню виключно торгових марок, носієм яких може ви-

ступати будь-який об'єкт. 

І брендинг, і маркетинг територій спрямовані на досягнення спільної 

мети - розвиток території та підвищення її конкурентоспроможності. В обох 

процесах використовуються свої інструменти, маркетинг працює з реальним 

розвитком території і формуванням її іміджу у свідомості споживачів, а бре-

ндинг використовує територіальні переваги як платформу для створення тор-

гової марки, яка буде просуватися і розвиватися за допомогою маркетинго-

вих інструментів. 
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..... Якщо маркетинг міста - це системне просування інтересів міста, то 

брендинг міста це «вищий пілотаж» маркетингу, його найбільш витончена і 

інтеграційна форма ... Бренд міста цінний не сам по собі, а лише в тій мірі, в 

якій він допомагає у маркетингу міста - у просуванні інтересів міста для ви-

рішення конкретних завдань його розвитку ..... з корпоративного маркетингу 

була запозичена ідея маркетингу території через формування бренду [26, с. 

10]. 

Світова практика створення брендів територій має велику кількість різ-

номанітних прикладів створення брендів територій з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності. Враховуючи всі особливості вищезазначених ета-

пів створення бренду та основних особливостей цього процесу, стає очевид-

но, що, при правильному застосуванні, даний інструмент може бути ефекти-

вний при розробці стратегій розвитку території, про що свідчать вже існуючі 

усталені бренди сучасних територій. Найчастіше, розробка бренду міста або 

регіону може бути більш складним завданням, ніж формування бренду краї-

ни, рівень складності безпосередньо залежить від величини території, рівня її 

економічного, політичного, соціального, культурного розвитку, наявності ре-

сурсів і потенціалу для подальшого зростання. Саме тому варто розглянути з 

практичної точки зору позитивні приклади брендингу не зв'язаних, окремо 

взятих регіону та міста зі світової практики для розуміння використовуваних 

підходів і доцільності створення бренду різним територіальним утворенням. 

Бренд регіону. «Tirol». Бренд австрійської землі Тіроль є прикладом ре-

гіонального брендингу в світі і є важливим для огляду в контексті даної нау-

кової роботи, де робиться акцент саме на брендах регіонів. Австрія розділена 

на 9 федеральних земель, кожна з яких є самостійним територіальним об'єд-

нанням з місцевим самоврядуванням. Тірольська земля зі столицею в місті 

Інсбрук однією з перших почала розвивати свій туристичний напрямок - літ-

ній відпочинок на озерах і зимовий гірськолижний відпочинок в Альпійських 

горах, що привертає близько 40 мільйонів туристів на рік. Розвиток європей-

ських регіонів призвів до посилення конкуренції між ними в боротьбі за ква-
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ліфікований персонал, розвиток галузей, проведення проектів міжнародного 

рівня. Важливо було вийти за рамки вже існуючих в регіоні особливостей і 

повністю оцінити картину, з боку зовнішніх груп впливу, їх переваг і загаль-

ного розвитку зовнішніх і конкурентних ринків. Перед розробниками тіроль-

ського бренду постало питання: як застосувати особливості туристичного 

бренду до економічних, освітніх, дослідницьких секторів? Основною ідеєю 

бренду став перетин традиційного і майбутнього як персональних якостей 

Тірольської землі. Розробники бренду винесли на передній план контраст 

між емоційним зв'язком людей з їх землею і традиціями і раціональною про-

дуктивністю регіону, націленого на економічний розвиток. Логотип тіроль-

ського бренду, як його головний візуальний ідентифікатор, використовується 

в широкому діапазоні продукції, він зображений на туристичних та місцевих 

друкованих матеріалах, на упаковках продуктів, на сувенірній . 

Практично кожна долина, що знаходиться на Тірольській землі, вико-

ристовує її логотип для підвищення рівня ідентифікації. Так само логотип 

використовується при створенні одягу та аксесуарів, що робить туристів і 

жителів його носіями. Зараз Тірольський регіон - один з найбільш відомих 

регіонів в Австрії, де проводяться міжнародні спортивні змагання, і який є 

найбільш відвідуваним регіонів Австрії. 

Бренд міста. «Hong Kong Asia's World City». Бренд китайського міста 

Гонконгу є одним з найбільш показових прикладів у світовій практиці брен-

дингу міст. Основною метою створення бренду цього міста в 2001 році була 

підтримка вже існуючих і розвинених в місті політичних, економічних і соці-

альних напрямків, на зростання яких могло негативно вплинути возз'єднання 

міста з Китаєм. У бренді Гонконгу поєднуються Схід і Захід, традиції та ін-

новаційні технології - контрастність, часто використовувана як бренд-

платформа. Саме місто має сучасний вигляд і багату історію, що підкреслює 

обіцянки бренду. Як підсумок - Гонконг є одним з найбільших і найбільш ро-

звинених мегаполісів світу, володіє різноспрямованими туристичними зона-

ми, цільовими аудиторіями яких є не тільки жителі США, на залучення яких 
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був зроблений максимальний акцент, але й жителі Європи, Азії та Австралії. 

У місті розвиваються креативні галузі, розвинені соціальні та освітні програ-

ми для всіх міських жителів, економіка Гонконгу робить акцент на інформа-

ційних і мультимедійних галузях, а інвестиційну привабливість міста Кейт 

Дінні коментує таким чином: «Згідно з Індексом економічної свободи (Index 

of Economic Freedom) 2010 року [52], місто 16 років поспіль отримувало ста-

тус вільної економіки. Воно також зайняв друге місце в Індексі глобалізації 

(Globalization Index) Ernst & Young. Стабільна адміністрація, законність і по-

рядок, відкритий доступ до інформації, міцна банківська і фінансова система, 

низькі податкові ставки і вдале географічне розташування разом з високоп-

рофесійною і вмотивованої робочою силою служать відмінним стимулом для 

іноземних інвесторів». Візуальним ідентифікатором є загальновизнаний сим-

вол міста - дракон. В 2010-му році попередній логотип було змінено на но-

вий, при цьому небезпідставною є точка зору, що рестайлінг в даному випад-

ку не був необхідний - попередній логотип протягом декількох років ще за-

лишався б актуальним і підтримуючим тренди стилістики графічного дизай-

ну (рис. 2.2). 

 

  

Рис. 2.2. Бренд міста Гонконг 

 

Логотип в даному випадку є відображенням першорядного асоціатив-

ного ряду - дракон, як культурно-традиційний символ, який спрямовуються в 

майбутнє. Так само в тілі дракона відображаються букви "H" і "K", а стрічки 
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хвоста дракона символізують гнучкість і багатогранність міського розвитку. 

Імплементація бренду в міське середовище так само відповідає сучасним ви-

могам, логотип і колірна гамма активно використовуються в інфраструктурі 

міста. 

Таким чином, вищезазначені приклади брендів країни, регіону та міста 

наочно демонструють, що при правильному підході і розумінні цілей і своїх 

цільових аудиторій, брендинг міст може стати ефективною стратегією розви-

тку території і поєднання в собі всіх її позитивних характеристик, що є дока-

зом першої частини гіпотези даної наукової роботи. 

Акцентуючи увагу на даних прикладах, хотілося б відзначити, що якщо 

регіон є вже досить розвиненим і може спочатку залучати цільові аудиторії 

без власного бренду, то бренд буде лише допомагати в досягненні цієї мети, 

він стане візуальним посередником і допоможе регіону і внутрішнім складо-

вим об'єднатися під єдиним фірмовим стилем. 

Зовні виглядає, що бренд території створюється з метою залучення 

тільки туристів, оскільки сам логотип і реклама бренду орієнтовані, в основ-

ному, на сегмент туристів. Проте вплив бренду істотно ширше і поширюєть-

ся на всіх потенційних споживачів території (територіального потенціалу), а 

саме: на центральну влади, потенційних інвесторів, місцевих жителів, мене-

джмент найбільших корпорацій тощо. 

Брендинг території є сучасною основою залучення до неї уваги. Якщо 

відсутня цілеспрямована стратегія брендингу території, то її імідж формуєть-

ся стихійно, або під впливом недружніх сил. 

Багато міст у світі давно стали брендами. Ось лише кілька прикладів 

міст - брендів: 

1) Лондон - чудові умови для роботи і бізнесу, гарну освіту, легкість 

акліматизації в суспільстві і космополітизм; 

2) Париж - приклад того, як пам'ятки впливають на брендинг міста. 

Ейфелева вежа названа головним паризьким символом, а саме місто - шикар-

ним, чарівним, модним містом вишуканості та стилю; 
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3) Сідней - столиця літніх Олімпійських ігор 2000 року. Головні пам'я-

тки - знаменитий Сіднейський міст і опера; 

4) Рим - місто моди, архітектури, стилю і кухні. Одна з головних при-

чин його високого рейтингу - Папа Римський; 

5) Барселона - дуже популярна серед молоді завдяки безлічі вищих і 

середніх навчальних закладів, що спеціалізуються на бізнесі, архітектурі, ди-

зайні; 

6) Амстердам - залучає велику кількість молодих людей з інших при-

чин: секс, наркотики і рок; 

7) Нью-Йорк - ідеальні умови для бізнесу, відмінну освіту і чудовий 

шопінг; 

8) Лос-Анджелес - Голлівуд і кіно - ось два головних символи; 

9) Мадрид - місто чарівного, енергійного, галасливого способу життя, 

доброзичливих жителів і багатою старовинної культури; 

10) Берлін - вніс істотний внесок у мир в усьому світі в результаті руй-

нування Берлінської стіни і возз'єднання. 

Аналіз прикладів використання маркетингу в управлінні розвитком те-

риторій  за кордоном, дав можливість виділити декілька аспектів, які можуть 

бути використані в Україні.   

1. Багато прикладів міст і країн показують, що без залучення до просу-

вання території населення, бізнесу, громадських об'єднань, зарубіжних парт-

нерів цей процес не можливий. Цей негативний досвід демонструє, напри-

клад, Японія, коли туристичний слоган, запропонований урядом, «Yokoso, 

Japan!» так і не прижився. Однак, приклади більшості міст говорять і про те, 

що без розуміння, ініціативи та ефективних дій влади міста або країни, брен-

динг і маркетинг неможливий. В Україні такими ініціаторами можуть бути 

обласні державні адміністрації, обласні та міські ради. Регіональний брен-

динг в Україні стикається з проблемою відсутності налагоджених систем вза-

ємодії державних структур і приватного сектора, через що регіон розвиваєть-

ся паралельно по двох напрямках, один з яких визначається державною та 
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адміністративною політикою, а другий виходить з того, як приватний бізнес 

налаштовує свої виробничі цикли. Такий підхід до територіального розвитку 

призводить до негативної двоякості і не може сприяти створенню бренду, ро-

звиток якого визначався б консенсусом в стратегічному плануванні обох сто-

рін. 

2. Більшість міст почали розробку власних брендів зі значущих міжна-

родних подій: Олімпійських ігор (Барселона 1992, Сідней 2000), Чемпіонату 

світу з футболу (Південна Корея 2002, Німеччина 2006). Але були і невдалі 

приклади, коли міста не змогли скористатися цією перевагою, наприклад, 

Афіни 2004. Основна проблема Афін була в тому, що вони зосередилися 

тільки на проведенні самих Олімпійських ігор, але не розглядали їх як по-

штовх для розвитку брендингу міста і країни.  

3. Проведення заходів у регіоні є важливим процесом брендування міс-

та або регіону. Так, Сідней щорічно проводить фестиваль світла «Яскравий 

Сідней», фестиваль стилю життя «Бажання Сіднея», де пропонуються особ-

ливі пригощання в незвичайних місцях. Ці та інші заходи структуровані в 

щорічну програму, котра має на єдину мету – брендування міста. Приклад 

Аккри, столиці Гани, також демонструє прагнення до заходів, де пройшли 

такі події, як Конференція ООН з торгівлі та розвитку, Форум з підвищення 

ефективності зовнішньої допомоги, Кубок африканських націй і інші міжна-

родні зустрічі. У Гонконгу проходять більше 300 заходів за рік, серед них 

Світовий форум Fortune, глобальна конференція Forbes для СЕО, Світовий 

конгрес газетної справи та інші. Індійський штат Гуджарату проводить Між-

народний фестиваль повітряних зміїв та фестиваль танцю «Навратрі» «Де-

в'ять ночей». Міжнародна асоціація конгресів і конференцій постійно з року 

в рік називає лідерів цієї діяльності - Відень, Париж, Барселону. Сьогодні в 

Україні проводиться багато різних містечкових подій, але, на жаль, значущих 

міжнародних подій практично не проводиться - ні розважальних, ні ділових. 

4. Репозиціонування міста. Часто міста успадковують не зовсім вдалий 

і зручний імідж. Так, австралійський Вуллонгонг в 90-ті роки володів імі-
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джем злочинного міста, зі сталеливарної промисловістю, забрудненням на-

вколишнього середовища і повенями, високою часткою безробіття. Це стри-

мувало розвиток міста та залучення інвестицій. У 1999 році місто виступило 

з імідж-стратегією «Вуллонгонг: місто інновацій». Вже до 2004 року імідж 

«промислового міста» зменшився, оцінка природних пам'яток підвищилася з 

49 до 73%, місто стало привабливим для життя і роботи. Іншим класичним 

прикладом репозиціонування є штат Нью-Йорк зі своїм «Я люблю Нью-

Йорк». Починаючи свою зміну з занепаду в 70-х роках, місто досі популярне 

зі своїм слоганом. Індійський Ахмадабад зумів позиціонувати себе як місце 

для промисловості, маючи кілька прізвиськ: «Двигун зростання Індії», «Ман-

честер на Сході», «Динамічний Гуджарат» (штат, де знаходиться місто). Ці 

назви з'явилися з 2003 року, коли місто почало раз на два роки проводити 

Світовий саміт інвесторів. Для регіонів та міст в Україні також важливо зро-

зуміти сьогоднішнє сприйняття і знайти те правильне позиціонування, яке 

додасть друге дихання і розвиток. 

5. Скептицизм осіб, котрі приймають рішення, брак довіри споживачів, 

некерована ініціатива сильно заважають брендування міст. Така практика 

властива країнам Східної Європи, наприклад, Угорщини, Будапешту. Міцний 

зв'язок між брендом країни і її столицею робить столицю в цьому випадку 

першим, а часто і єдиним місцем для відвідувачів, інвесторів, транснаціона-

льних компаній, талантів. Брендування міста часто страждає від нестачі дові-

ри з боку споживачів, які відвертаються від нього, свідомо уникаючи будь-

яких маркетингових комунікацій. Керівництво Будапешта скептично сприй-

мало брендинг території як нереалістичне і не дуже мудре рішення. Політи-

зованість процесу брендування і численності структур, що займаються цим 

процесом, також негативно впливало на успішність брендування міста. До 

ініціативи брендування Будапешта проявляло інтерес безліч рекламних, ту-

ристичних, маркетингових агентств, що призвело до великої кількості ідей і 

сум'ятті. Системність цього процесу надала організація «Бюро міської іден-

тичності Будапешта», організована в 2006 році. Цією організацією було ство-
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рено посібник з використання фірмового стилю Будапешта і створення прин-

ципів бренду, заснованих на матеріальних і нематеріальних цінностях.  

6. Організації з управління маркетингом і брендингом території. З ме-

тою реалізації брендингу міст міськими муніципалітетами створювалися ор-

ганізації, що об'єднують інтереси різних сторін суспільства: державний, не-

державний, некомерційний сектор, жителів міста. Так, у брендуванні брали 

участь в Будапешті (Угорщина): Бюро міської ідентичності Будапешта, Бюро 

з туризму; в Вуллонгонга (Австралія): Рада з туризму, Міська рада, в Монте-

відео (Уругвай): Національна рада з туризму; в Сеулі (Південна Корея): ці-

льова робоча група з маркетингу міста; в Сіднеї: приватний сектор, Торгова 

палата, Сіднейський комітет і Форум туризму і транспорту. Цікавим видаєть-

ся форма освіти в Сіднеї. У 2008 році під впливом серії звітів сіднейського 

бізнесмена об'єдналася велика група учасників в рамках міського проекту зі 

співробітництва, який повинен був направити і надихнути Сідней на більш 

активний власний маркетинг. Були проведені дослідження, запрошені відомі 

консультанти, створена бренд-модель міста, розроблені великомасштабні 

проекти. У 2010 році організоване скликання «Маркетингового партнерства 

Сіднея», який об'єднав понад 70 відібраних структур для маркетингу Сіднея, 

використовуючи його імідж і репутацію з метою отримання додаткових пе-

реваг для свого бізнесу. Даний приклад показує Україні, що, хоча держава і 

бере участь в брендуванні території, в ньому активну участь і інші оператори, 

на умовах загальної і своєї комерційної вигоди. 

Значний досвід мають зарубіжні країни у застосуванні такого маркети-

нгового інструменту розвитку територій як виставки та ярмарки.  

На світовому ринку за виставковими площами та кількістю виставок 

лідирують США, де щорічно проходить до 13 тис. виставок. У Європі по кі-

лькості відвідувачів і загальному обсягу виставкового ринку лідирує Велико-

британія. Тут щорічно проводиться близько 2 тис. різноманітних виставок. 

Тільки один Національний виставковий центр в Бірмінгемі щорічно організо-
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вує близько 180 виставкових заходів, що привертають 4 млн. відвідувачів 

[89]. 

У Німеччині проходить дві третини найвідоміших і престижніших сві-

тових виставок. Такі німецькі виставкові гіганти, як Меззе Ргапкйнч і Беідз-

сЬе Меззе АС, щорічно проводять сотні виставок по всьому світу. Усього 52 

виставковиих майданчика по всьому світу мають загальну площу більше 

10000 млн. га. 35 центрів, розташовані в Європі, з них 31-у країнах Західної 

Європи та 4 - у Центральній та Східній Європі. Решта 17 - в інших регіонах. 

Китай знаходиться в лідерах, маючи 8 з 17 центрів. 

Найважливішим інструментом стимулювання зовнішньоекономічної 

діяльності регіону у розвинених країнах є державна допомога місцевим підп-

риємствам для участі в закордонних виставкових заходах. В Італії ці завдання 

передані на регіональному рівні регіональному уряду, а на національному - 

Інституту зовнішньої торгівлі Італії. Відповідно до чинного законодавства 

регіональні уряди в співробітництві з торговельними палатами регіонів зби-

рають запити від малих підприємств, що бажають експортувати свою проду-

кцію. Спеціальний комітет проводить вивчення заявки на предмет її відпові-

дності загальній програмі економічного розвитку країни й точності оцінки 

рівнів витрат. Цей орган ухвалює рішення щодо відшкодування підприємству 

частини витрат на участь у закордонній виставці, наприклад, у розмірі 50%. 

Допомогу підприємство може одержати й з федерального бюджету. Це сто-

сується насамперед підприємств тих галузей, де Італія перебуває на передо-

вих світових позиціях: кераміка, деревообробні верстати, пакувальні машини, 

взуття й інші. На сьогоднішній день спостерігається тенденція росту числа 

малих підприємств, що беруть участь у виставках Італії. В Італії немає підт-

римки виставок, але підтримуються експоненти-виробники [149]. 

Напрошується загальний висновок, що світовий досвід маркетингу і 

брендингу територій вже пройшов перший етап свого розвитку, з'явилися пе-

рші помилки і результати. Настав час і для вітчизняних регіонів, використо-

вуючи цей досвід, розробляти свої іміджеві, брендингові, маркетингові стра-
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тегії і привертати до себе таланти, інвестиції, туристів, збільшуючи експорт, 

роблячи життя людей кращим. 

Отже, зарубіжний досвід підтверджує, що маркетингова концепція в 

державному управлінні регіональним розвитком широко розповсюджена і 

маркетингові стратегії являються ефективним інструментом задоволення по-

треб цільових покупців регіону та підвищення його конкурентоспроможнос-

ті. 

 

2.2. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку 

регіонів в Україні  

 

Державне управління регіональним розвитком має базуватися на аналі-

зі особливостей кожного регіону та дослідженні їх внеску у соціально-

економічні досягнення держави.  

У 2017 р. переважній більшості регіонів в Україні були притаманні не-

гативні тенденції соціально-економічного розвитку, зокрема це стосується 

промислового виробництва, будівництва, зовнішньої торгівлі тощо.  

Промисловий потенціал області складає основу господарського компле-

ксу регіону і займає важливе місце в економіці України. Область може  воло-

діти значною частиною основних промислово-виробничих фондів України, 

та забезпечувати  понад 20% загальнодержавного обсягу реалізованої проми-

слової продукції, займає перші та провідні місця по випуску багатьох видів 

промислової та сільськогосподарської продукції. 

Згідно з проведеними низкою науково-дослідницьких установ дослі-

дженнями [78, 182] для соціально-економічного розвитку регіону характерні 

такі тенденції.  

1. Залежність від експорту продукції підприємств базових галузей про-

мисловості (металургійної, вугільної, машинобудівної), більшість з яких є мі-

стоутворюючими. 
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Обсяг промислової продукції за результатами 2017 року скоротився на 

підприємствах всіх основних промислових галузей регіону. Спад виробницт-

ва у металургійному комплексі в 2013 році склав 6,3 %, у хімічній і нафтохі-

мічній промисловості – 11,1 %, у машинобудуванні – 21,2 %. 

Для металургійного комплексу характерні: 

- зниження попиту на зовнішніх ринках збуту при нерозвиненості внут-

рішнього ринку споживання металу в машинобудуванні та будівництві; 

- значна енергоємність виробництва; 

- переважання в асортименті металопродукції напівфабрикатів і продук-

ції з низькою доданою вартістю. 

Для вугільної галузі характерні: 

- збереження дотаційного характеру, що зумовлює необхідність ухва-

лення виважених рішень щодо доцільності існування збиткових підприємств; 

- складні гірничо-геологічні умови експлуатації вугільних родовищ; 

- неврегульованість прав власності на підприємствах вугільного компле-

ксу; 

- поширеність несанкціонованого видобутку вугілля в «копанках»; 

- відсутність стабільного попиту на продукцію. 

Ситуація у машинобудівному комплексі характеризується звуженням 

внутрішнього ринку продукції, скороченням державних замовлень. Крім цьо-

го, протягом липня-грудня 2017  р. Потреба у підтримці агропромислового 

комплексу.  

Розпочата у березні посівна кампанія актуалізувала необхідність та важ-

ливість акумулювання усіх наявних в регіоні ресурсів для забезпечення май-

бутнього урожаю. За показником обсягу виробництва продукції сільського 

господарства у розрахунку на одиницю сільського населення посідає значне-

місце в рейтингу регіонів України. Збереження такого потенціалу є стратегі-

чно важливим. У рамках підтримки аграрного виробника та стимулювання 

наповнення внутрішнього ринку сільськогосподарською продукцією одним з 

пріоритетних завдань є подальший розвиток фермерства. Крім того, стиму-



65 

 

лювання підприємницької ініціативи та малого підприємництва дозволять 

вирішити проблему зайнятості в сільській місцевості, сприятимуть іншим по-

зитивним соціально-економічним перетворенням на селі, забезпечать зрос-

тання обсягів вітчизняного агровиробництва. Саме місцева влада повинна 

створити сприятливі умови для фермерів, надаючи їм можливість розширю-

вати земельні наділи тощо. 

3. Необхідність поглиблення міжрегіональної кооперації з метою роз-

ширення господарських зв’язків і збільшення присутності вітчизняних това-

ровиробників на внутрішньому ринку. Зокрема, активізація співробітництва 

областей України сприятиме покриттю дефіциту сільськогосподарської про-

дукції, зменшенню частки споживання імпортованої продукції за рахунок їх 

заміни аналогами вітчизняного виробництва. 

Наприклад, ПАТ «НОРД» налагоджує випуск продукції відомих світо-

вих брендів, зокрема, шведського концерну Electrolux під брендом Zanussі, з 

використанням вітчизняної сировини. 

4. Необхідність посилення роботи щодо збереження привабливості регі-

ону для потенційних інвесторів та недопущення відтоку інвестицій.  

Незважаючи на обмеженість фінансових джерел, економіка Донеччини 

потребує впровадження реформ щодо завершення структурної модернізації 

економіки. Одним з важливих напрямків реформування є оновлення вироб-

ничих потужностей підприємств промисловості з метою зменшення їх енер-

гоємності, впровадження екологічно безпечних технологій виробництва. За-

значене потребує суттєвих інвестиційних коштів. Відтак, необхідно провести 

ревізію чинних програм реконструкції та модернізації промислових об’єктів з 

метою визначення чіткої схеми пріоритетів їх оновлення, можливості тимча-

сового призупинення вже економічно не доцільної модернізації для більш 

ефективного використання інвестицій. 

Соціальна складова розвитку регіону потребує першочергового реагу-

вання за наступними напрямами: 
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1. Послаблення соціальної напруженості шляхом впровадження виваже-

ної політики соціального захисту працюючого населення. У регіоні спостері-

гається зростання прихованого безробіття, зберігається загроза подальшого 

скорочення штатної чисельності працівників. 

Загальна кількість зареєстрованих державною службою зайнятості без-

робітних на кінець лютого 2014 р. становила в області 35,6 тис. осіб, що на 

3,3 % більше, ніж на кінець січня 2014 р. і на 7,9 % більше, ніж на кінець лю-

того 2013 р. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) склало 9 осіб. 

Простежується негативна динаміка у зростанні заборгованості з виплати 

заробітної плати. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах   

на 1 березня 2017 року становили 56,6 млн грн, або 51,1 % всієї заборговано-

сті. Це на 10,4 млн грн, або на 22,4 %, більше, ніж було на 1 січня 2017 року. 

Проблемою регіонального ринку праці, яка містить в собі потенціал по-

силення напруженості, є значна диференціація рівня оплати праці за видами 

економічної діяльності та за територіальною ознакою: досить низькою зали-

шається заробітна плата працівників підприємств сільського господарства, 

промисловості, освітньої галузі, охорони здоров’я. 

Так, за січень-лютий 2017 року середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій обла-

сті склала 3686 грн. При цьому найбільші показники нарахованої середньомі-

сячної заробітної плати штатним працівникам зафіксовані у наступних видах 

економічної діяльності: професійна, наукова та технічна діяльність – 7320 

грн, фінансова та страхова діяльність – 5445 грн, промисловість – 4355 грн. 

Найменші показники рівня середньомісячної заробітної плати зафіксовані у 

таких видах: поштова та кур’єрська діяльність – 1882 грн, сільське господар-

ство, лісове господарство та рибне господарство – 2319 грн, охорона здоров’я 

та надання соціальної допомоги – 2330 грн. 
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2. Враховуючи наявність значної кількості непрацездатного населення   

(частково зумовлену пільговими умовами виходу робітників вугледобувних 

підприємств на пенсію, значним травматизмом у важкій промисловості, не-

сприятливим станом екології регіону тощо), подальше погіршення матеріа-

льного становища громадян внаслідок скорочення та несвоєчасності соціаль-

них виплат може спровокувати нову хвилю соціальних протестів. 

 Першочергові завдання щодо підтримки життєдіяльності територій по-

винні бути спрямовані на відновлення економічної динаміки і забезпечення 

соціальної стабільності у регіоні шляхом реалізації наступних кроків: 

- перегляд програм соціально-економічного розвитку з метою оптиміза-

ції шляхів економічної розбудови регіону, визначення пріоритетних сфер для 

розвитку конкретних територій, забезпечення широкого обговорення зазна-

чених програм громадами на різних рівнях за допомогою ЗМІ; 

- економічне обґрунтування стратегічної необхідності тимчасового ско-

рочення бюджетного фінансування і, як наслідок, замороження програм бу-

дівництва, реконструкції інфраструктурних об’єктів тощо, з чітким окрес-

ленням їх перспектив у майбутньому та визначенням обсягів заощаджених 

коштів і напрямів їх використання на рівні кожної окремої громади; 

- налагодження якісного діалогу місцевої влади з представниками всіх 

галузей промисловості з метою внесення пропозицій щодо подальшого роз-

витку підприємств і максимального врахування інтересів кожної із сторін 

(визначення умов для гарантованого збереження роботодавцями робочих 

місць та створення механізмів для збереження своєчасності соціальних ви-

плат), а також можливостей поглиблення соціального партнерства між вла-

дою та бізнесом; 

- цільова підтримка аграрного сектору регіону. Прийняття місцевою 

владою рішень щодо збільшення площі сільськогосподарських угідь, які на-

даються у користування фермерським господарствам, здатне позитивно 

вплинути на розвиток малого підприємництва на селі. Додатково підтримати 
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мале аграрне виробництво можливо шляхом формування та розміщення міс-

цевою владою замовлень на сільськогосподарську продукцію; 

- спрощення на законодавчому рівні процедури передачі земельних паїв 

в оренду фермерським господарствам, зменшення орендної ставки, що пове-

рне фермерів до легального сегменту господарювання та створить додаткове 

джерело надходжень до місцевих бюджетів; 

- визначення пріоритетних шляхів розширення внутрішньої кооперації у 

межах Донецького регіону з метою встановлення прямих зв’язків між вироб-

никами продукції та споживачами, що зменшить витрати на посередницько-

збутову діяльність та перевезення продукції; 

- розробка органами місцевого самоврядування пакету місцевих програм 

із залученням механізмів державно-приватного партнерства; 

- налагодження прямих зв’язків на рівні регіональної влади, органів міс-

цевого самоврядування з іноземними інвестиційними структурами та інсти-

туціями; 

- поширення на місцевому рівні практики розробки програм організації 

громадських робіт з метою створення тимчасових робочих місць для вивіль-

нених працівників ліквідованих підприємств; 

- розроблення регіональних програм перепідготовки і підвищення рівня 

кваліфікації фахівців у відповідності потребам сучасного ринку праці регіону 

із залученням у цей процес підприємств усіх форм власності, які мають брак 

у таких спеціалістах. 

На сьогоднішній день регіони  знаходяться в стані системної промис-

лової, фінансової та демографічної кризи, які визначаються історично сфор-

мованими тенденціями розвитку продуктивних сил регіону і є наслідком ін-

теграції у світову систему господарювання. Розвиток економіки області і 

сформована система взаємодії бізнесу з органами державної влади дозволя-

ють зробити висновок про необхідність докорінного перегляду стратегії соці-

ально-економічного розвитку регіону. 
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Одним з пріоритетних напрямків регіональної стратегії розвитку   

України взагалі є диверсифікація економіки. Саме це завдання є реальною 

можливістю для апробації нових механізмів територіального маркетингу.  

Критична зношеність основних виробничих фондів, використання за-

старілих технологій, стара система інфраструктурного забезпечення обме-

жують можливість виробництва конкурентоспроможної за ціною та якістю 

продукції базових галузей регіональних економічних комплексів Сходу 

України. Великі промислові підприємства володіють переважно застарілими 

виробничими потужностями та занедбаною інфраструктурою, що негативно 

впливає на якість виробництва. Наявний потенціал економічного зростання 

подібних підприємств потребує докорінної модернізації, яка можлива лише 

за умов залучення інвестиційних ресурсів (внутрішнього та іноземного похо-

дження), впровадження інноваційних технологій та припливу кваліфікованих 

спеціалістів, здатних працювати з інноваційними технологіями. 

Курс на модернізацію економіки регіону за рахунок диверсифікації є 

конструктивним кроком для кардинальних змін в економіці, але поточні ре-

зультати свідчать про зниження показників соціально-економічного розвитку 

регіону. Така ситуація обумовлена неефективністю підходів до диверсифіка-

ції економіки та механізмів їх впровадження, оскільки увага акцентується 

лише на оновленні базових галузей промисловості регіону. 

Диверсифікацію регіональної економіки   України, зокрема, стримують 

такі фактори [78]: 

- Відсутність чіткої стратегії диверсифікації економіки регіону. 

Діюча Стратегія   першочерговим завданням визначає диверсифікацію 

регіональних економічних комплексів, у першу чергу за рахунок перебудови 

виробничої та соціальної інфраструктури, впровадження ресурсозберігаючих 

технологій. Таким чином, ключовим напрямком диверсифікації є реструкту-

ризація промисловості, застосування нових технологій з метою підвищення 

інвестиційної привабливості регіону та підвищення рівня конкурентоспро-

можності продукції. Існуючі стратегії недостатньо враховують роль саме не-
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промислових секторів економіки регіону у структурній модернізації в ціло-

му. 

- Незначні обсяги споживання продукції ключових галузей економічно-

го комплексу   України на внутрішньому регіональному ринку. 

- Низька частка інноваційного продукту.  

При високому рівні науково-технічного потенціалу зосередженого на 

Сході України, зберігається недостатній рівень реалізації кінцевих промис-

лових інновацій у виробничому секторі. Результатом чого є незначна кілько-

сті підприємств, які ініціюють активну інноваційну діяльність і наявність не-

значної частки інноваційної продукції у загальному обсязі виробленої проду-

кції. 

 - Обмеження фінансування наукових розробок призводить до скоро-

чення питомої ваги фундаментальних і прикладних робіт, скорочення кілько-

сті розробок із створення принципово нових видів техніки та технологій.  

Обсяг фінансування витрат наукових організацій на виконання науко-

вих і науково-технічних робіт склав за підсумками 2016 році 476,6 млн грн. 

проти 506,4 млн грн. у попередньому році. Понад 99% загального обсягу фі-

нансування склали поточні витрати (65% - зарплата), і лише 0,7% становили 

капітальні витрати. За 2016 рік капітальні інвестиції, освоєні науковими ор-

ганізаціями області, скоротилися в порівнянні з 2017 роком на 12,5%. 

Диверсифікація регіональної економіки буде забезпечена шляхом роз-

витку інших галузей (наприклад, будівництва, сільського господарства і т.д.). 

Ключові ініціативи, які допоможуть даному старопромисловому регіону та 

його промисловим містам в досягненні поставлених цілей і реалізації довго-

строкового бачення включають залучення капіталу і сучасних технологій, 

приведення освітніх програм у відповідність до потреб бізнесу, сприяння 

співпраці в рамках кластерів. Пріоритетні напрямки розвитку економіки регі-

ону – це металургія і сільське господарство. Наявність потужного гірничо-

металургійного комплексу та ефективна синергія між металургією і машино-
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будуванням допоможе трансформувати цю відому галузь в сучасне виробни-

цтво з фокусом на продукцію з високим ступенем переробки. 

Металургійний комплекс, розташований в 14 великих промислових мі-

стах регіону є безперечним лідером у загальному обсязі виробництва проду-

кції, інвестицій у технічне переобладнання і модернізацію підприємств, у 

впровадженні сучасних систем управління якістю, екологією і охороною 

праці. 

Машинобудування орієнтоване на виробництво машин та обладнання 

для базових галузей промисловості (металургії, вугільної промисловості, 

енергетики, транспорту).  

Специфіка розвитку галузей промислового комплексу пов’язана, в пе-

ршу чергу, з наявністю величезної кількості корисних копалин. Основне ба-

гатство області – це, як і раніше, кам’яне вугілля. Крім того, регіон багатий 

кам’яною сіллю, а також чималими запасами сировини для будівельної про-

мисловості та ін. З метою підвищення інвестиційної привабливості та конку-

рентоспроможності у регіоні та його великих промислових містах реалізовані 

плани щодо входження в міжнародний кредитний рейтинг. 

Сьогодні промислові міста, які традиційно сприймаються як промисло-

вий регіон, стрімко змінює обличчя, розвиваючи свій культурний, туристич-

ний та спортивний потенціал. Також регіон має досить розгалужену мережу 

організацій з потужним науково-кадровим потенціалом, що забезпечує нау-

ково-технічні потреби майже усіх галузей економіки. 

Для старопромислового регіону міста були і будуть потужним факто-

ром розвитку загальнолюдської цивілізації. Економіка будь-якого міста пред-

ставляє собою певну єдність містоутворюючих і містообслуговуючих підп-

риємств. В умовах старопромислового регіону,  містоутворюючі промислові 

об’єкти є першоосновою його виникнення і розвитку. 

Містоутворююча база представляє собою сукупність важких галузей, 

великих промислових підприємств (наприклад, металургійні підприємства, 

вугільні підприємства і т.д.), результати діяльності яких, в основному, спря-
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мовані на виконання функцій, що виходять за межі цього промислового міс-

та, а також функцій щодо забезпечення зайнятості, виробництва товарів для 

населення. У цих умовах актуальним науково-практичним та адміністратив-

но-управлінським завданням є створення стратегії територіального маркети-

нгу, яка дозволить об'єднати сильні сторони і потенційні можливості розвит-

ку регіону, виділити і нейтралізувати слабкі сторони і загрози, з тим, щоб 

сформувати стійкі конкурентні переваги для перспективного розвитку. Вели-

ке значення у розвитку регіону мають міста. Економіка міста представляє со-

бою складну систему соціально-економічних і управлінських відносин. Стра-

тегія розвитку промислових міст – це результат вибору цілей і шляху розвит-

ку, русла в якому повинен розвиватися даний об’єкт, причому вибору, здійс-

нюваного на основі певних маркетингових принципів, що становлять базу 

для прийняття управлінських рішень. Головна проблема – розробити, прийн-

яти та реалізувати таку інноваційно-маркетингову стратегію (наприклад, на-

прями – маркетинг іміджу, маркетинг інфраструктури), яка б не просто від-

повідала пріоритетам певних груп, а об’єктивно спрямовувалася на перспек-

тивні цілі міського розвитку з урахуванням економічної та екологічної 

кон’юнктури, що склалася або очікується. 

Таким чином, тільки стратегія інноваційного розвитку дозволить сфор-

муватися в рамках високоукладної технологічної системи світового госпо-

дарства і отримати статус розвиненого єврорегіону, підвищити рівень міжна-

родної конкурентоспроможності та поглибити ступінь участі в міжнародному 

поділі праці. Стратегія диверсифікації економіки регіону повинна передбача-

ти вибір найбільш оптимальних шляхів підвищення конкурентоспроможності 

з перспективою створення технологічно та соціально-орієнтованого індустрі-

ального комплексу України. Для регіону, як і раніше, актуальним є підви-

щення темпів росту економічного розвитку, які ґрунтуються на диверсифіка-

ції та прискореному розвитку переробних галузей, активізації підприємств 

малого та середнього бізнесу, підвищенні їх інноваційної активності.  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

 

3.1. Використання маркетингових стратегій для залучення інвес-

тицій у розвиток регіону 

 

Аналіз, проведений у попередньому розділі підтвердив, що маркетин-

говий механізм державного управління розвитком регіонів  в Україні зали-

шається до кінця несформованим і  неефективним. На прикладі Донецької 

області можна спостерігати, що в практиці державного управління регіоном 

представлені лише окремі елементи цього механізму (проекти стратегії тери-

торіального маркетингу, окремі маркетингові елементи в програмних доку-

ментах регіонального розвитку, окремі відділи в структурі адміністрації), 

тобто процесс формування данного механізму знаходиться лише на початку. 

З метою вдосконалення маркетингового механізму державного управління 

розвитком регіону пропонується використання маркетингових стратегій для 

залучення інвестицій в регіон, формування програми соціально-економічного 

розвитку регіону на принципах маркетингу, а також вдосконалення структу-

рно-функціонального забезпечення маркетингового механізму державного 

управління регіоном. Розглянемо ці пропозиції детальніше.  

Регіональний інвестиційний процес - це стратегічно спрямовані вкла-

дення економічних ресурсів, здійснювані регіоном відповідно до пріоритет-

них напрямків його розвитку та в інтересах всіх його учасників. 

Об'єктом інвестицій в регіональному інвестиційному процесі виступає 

територія, яка потребує залучення ресурсів для забезпечення свого існування 

і подальшого розвитку. Суб'єктом в даному процесі є інвестор, який здійснює 

вкладення в конкретні інвестиційні проекти. 

Зв'язок між учасниками регіонального інвестиційного процесу здійс-

нює регіональний орган управління. Особливостями даного суб'єкта інвести-
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ційного процесу є те, що він може виступати в ролі як власника регіональних 

факторів виробництва, так і користувача та розпорядника ресурсів. Тому, йо-

го можна визначити як «оператора регіонального інвестиційного процесу», 

на який покладається функція щодо забезпечення задоволення потреб учас-

ників процесу. 

Наведені вище визначення значно розширюють поняття і, що найголо-

вніше, дають ключ до розуміння сутності управління інвестиційним проце-

сом в регіоні, яке полягає в тому, що інвестиційний процес на рівні регіону 

слід сприймати не лише з позицій елементарного вкладення коштів, але і в 

якості активного впливу інвесторів на об'єкт інвестування з метою зміни його 

властивостей. 

Таким чином, однією з особливостей регіонального інвестиційного 

процесу є його орієнтація на довгострокову перспективу та забезпечення 

стратегічних напрямків розвитку регіону. Тому відбір пріоритетних об'єктів 

для першочергового інвестування повинен ув'язуватися зі стратегічними на-

прямками. Використання інвестицій для вирішення тактичних завдань при 

відсутності пріоритетів може привести до зростання диспропорцій у соціаль-

но-економічному розвитку регіону. Ось чому інвестиційний процес в умовах 

ринкової економіки повинен починатися з визначення чітко фіксованої сис-

теми пріоритетів у розвитку регіону. 

Однак, розробка пріоритетів визначається тим зовнішнім середовищем, 

в якому доводиться функціонувати регіону. Тому потребу в інвестиціях слід 

визначати за ступенем значущості їх для бізнесу з урахуванням ринкової си-

туації. 

Таким чином, регіональний інвестиційний процес необхідно розгляда-

ти з позицій системного, стратегічного і ринкового підходів. Використання 

даних підходів вимагає переходу до маркетингового управління інвестицій-

ним процесом в регіоні. Концепція маркетингу в сучасних умовах є найбільш 

перспективним напрямком при реалізації інвестиційного процесу в регіоні, 

вона реалізує управлінські дії, що дозволяють: 
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- Виробити пріоритетні напрямки розвитку регіону з урахуванням рин-

кової ситуації; 

- Сформувати портфель інвестиційних проектів, виходячи з потреб те-

риторії; 

- Залучити в регіон зовнішні джерела інвестицій; 

- Сформувати імідж території; 

- Залучити на територію державні та інші, зовнішні по відношенню до 

регіону, замовлення; 

- Розширити участь території і її суб'єктів у реалізації міжнародних, 

державних і регіональних програм; 

- Підвищити конкурентоспроможність регіону. 

У сучасних умовах маркетинговий підхід до управління регіоном з по-

зицій підвищення інвестиційної привабливості використовується вкрай рідко. 

Разом з тим, саме концепція маркетингу є найбільш перспективною і реалізує 

маркетингові управлінські дії, що дозволяють залучити інвестиції в регіон. 

Значимість даної концепції полягає у формуванні нового способу мислення 

керівників регіонального рівня, нової філософії підприємницької діяльності, 

в основі якої лежить прагнення до максимального ступеня задоволення вияв-

лених потреб, як мешканців території, так і учасників інвестиційних проце-

сів. Використання маркетингу при прийнятті управлінського рішення дозво-

ляє враховувати стан і динаміку попиту і кон'юнктури ринку, створює умови 

для пристосування регіонального виробництва до вимог ринку, сприяє фор-

муванню сприятливого інвестиційного клімату. Маркетингова концепція до-

зволяє розкрити природу об'єктивних інтересів інвесторів, що сприяє впливу 

на головне, а не на другорядне. У контексті нашого дослідження, це означає, 

що неможливо створити єдину технологію управління інвестиційною при-

вабливістю: те, що вважають за краще одні інвестори, не є привабливим для 

інших. Наприклад, найбільш значимими факторами інвестиційної привабли-

вості регіонів для зарубіжних інвесторів є транспортно-географічне поло-
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ження регіону і позиція регіональної влади, в той час як вітчизняні інвестори 

роблять ставку на ресурсний і економічний потенціали. 

Таким чином, технологія управління інвестиційною привабливістю, 

має вибудовуватися виходячи з урахування об'єктивних інтересів окремих 

інвесторів. Тому, з позицій маркетингу, інвестиційна привабливість - це пос-

тійний управлінський процес, за допомогою якого всі ресурси регіону задіяні 

для формування у цільової групи інвесторів сталої позитивної думки про ре-

гіон як про надійний об'єкт інвестицій. 

Тому з метою успішної організації взаємодії території з її покупцями 

можливо пристосувати до випадку продажу території класичну теорію мар-

кетингу з її ключовими елементами «орієнтацією на споживача» (ринок) і 

«сегментацією ринку» (орієнтація на цільові групи). Використання маркетин-

гу в залученні інвестицій полягатиме, з одного боку, в обліку вимог інвесто-

рів, а з іншого боку, у формуванні конкурентних переваг регіону, які і будуть 

характеризувати «якість території». Таким чином, використання маркетинго-

вого підходу в управлінні інвестиційним процесом дозволяє привести у від-

повідність ресурси регіону з інтересами різних груп інвесторів. Він сприяє: 

- Пошуку інвесторів потенційно зацікавлених у даному регіоні; 

- Залучення інвесторів певного напряму; 

- Ведення цілеспрямованої роботи по створенню та підтриманню кон-

курентних переваг регіону. 

Тому знання, що дозволяють задовольняти потреби інвесторів, все час-

тіше стають ключовими факторами успіху регіону на інвестиційному ринку в 

конкурентній боротьбі, так як інвестор, роблячи вибір території, віддасть пе-

ревагу тій пропозиції, яка є для нього найбільш вигідною. 

Підвищення інвестиційної привабливості території є завданням ком-

плексним і досить складним, що дозволяє віднести його до завдань стратегі-

чного рівня. Це пояснюється тим, що можливості залучення інвестицій бага-

то в чому визначають перспективи соціально-економічного розвитку регіону. 

Однак, підвищити інвестиційну привабливість регіону неможливо без якісно-
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го вдосконалення управління, в основі якого повинні лежати базові принципи 

і підходи: 

- Оптимальне поєднання ринкових методів господарювання та форм і 

методів державного регулювання; 

- Пріоритетність регіональних органів влади в сфері управління інвес-

тиційними процесами; 

- Координуюча, стимулююча і організаційна функція регіональних ор-

ганів в управлінні інвестиційними процесами. 

Незважаючи на те, що в даний час частка державних джерел у загаль-

ному обсязі інвестицій по більшості регіонів не перевищує 10-20 відсотків, 

вплив їх на розвиток території часто є визначальним. По-перше, ці вкладення 

можна концентрувати і спрямовувати на вирішення пріоритетних для регіону 

завдань економічного розвитку. По-друге, ці ресурси можуть виступати в 

якості своєрідного каталізатора для залучення інвестицій з інших вітчизня-

них та іноземних джерел. І, по-третє, вони є регіональними джерелами по-

повнення дохідної частини бюджету. 

У сучасних умовах основний обсяг інвестицій спрямовується, в першу 

чергу, в ті регіони, де накопичені найбільш сприятливі фактори (очевидні пе-

реваги), що дозволяють інвестору отримати певні вигоди. Тому залучення ін-

вестицій багато в чому визначається властивостями конкретної території. 

Так, на ринку інвестицій серед аналогічних територіальних систем найбіль-

шими перевагами буде володіти та територія, яка, завдяки своїм регіональ-

ним факторам, за інших рівних умов, забезпечує інвестору найбільший ефект 

від вкладень. 

Тому, основними завданнями, які повинні вирішуватися за допомогою 

маркетингових стратегій, є виявлення, створення і пропозиція інвестору (або 

іншому покупцеві) придатної для його потреб території, яка буде володіти 

відмінними перевагами в порівнянні з іншими. На наш погляд, оцінка пере-

ваг регіону повинна здійснюватися з трьох позицій: абсолютної, порівняльної 

і конкурентної переваги (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Соціальна значущість формування конкурентних переваг 

 

Регіональні абсолютні переваги - це такі переваги, які пов'язані з лока-

льним місцем розташування регіону і яких немає в інших територій: геогра-

фічне положення регіону (поблизу морського порту, та ін.), сприятливі при-

родні умови даної території (кількість опадів, середня температура повітря, 

кліматичний пояс, та ін.), природно-ресурсний потенціал регіону (земельні, 

лісові, водні ресурси, наявність корисних копалин, та ін.). 

У кожний період часу територія може володіти і порівняльними пере-

вагами. М. Портер зазначав, що «країна отримує так звані порівняльні пере-

ваги в тих галузях, де інтенсивно використовуються фактори, наявні в доста-

тку» [159]. 

У сучасних умовах, щоб брати участь у конкуренції з іншими територі-

ями, регіони повинні володіти і конкурентними перевагами. Необхідність 

формування конкурентних переваг для регіону можна пояснити двома при-

чинами - маркетинговою та фінансовою. З точки зору маркетингу, конкурен-

тні переваги дозволяють підтримувати позитиви регіону, так як, маючи лише 

Абсолютні переваги Порівняльні переваги 

Конкурентні переваги 

Зростання обсягів інвестицій 

Інвестиційна привабливість регіону 

Зростання ВРП 

Добробут підпри-

ємств 

Рівень та 

якість життя 

населення 
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якісь відмінності, можна утримувати і залучати нових споживачів. З фінансо-

вого боку, конкурентні переваги необхідні для збільшення регіональних до-

ходів, що дає можливість для вирішення соціальних питань. 

Ф. Котлер визначає конкурентну перевагу як перевагу над конкурента-

ми, що досягається за рахунок пропозиції споживачам більш високої ціннос-

ті. Дане визначення ґрунтується на концепції маркетингу, коли «компанія до-

сягає конкурентної переваги шляхом розробки пропозицій, які задовольня-

ють потреби цільових споживачів у більшій мірі, ніж пропозиції конкурен-

тів» [93]. 

Орієнтація на створення конкурентних переваг і є основним завданням 

маркетингу, суть якої полягає в пропозиції інвесторам більш високої цінності 

в порівнянні з іншою територією. Наявність конкурентних переваг значно пі-

двищує інвестиційну привабливість регіону, зростає приплив інвестицій, які 

вплинуть на збільшення валового регіонального продукту і, відповідно, на 

добробут підприємств і населення. 

У науковій літературі існують різні точки зору на джерела отримання 

конкурентних переваг. Так, Дж.Дей призводить два протилежні підходи до 

того, як отримати переваги. Перший підхід запропонований Траутом та Ріе-

сом, які, описуючи сутність конкуренції, вдаються до метафор з військової 

області. Вони вважають, що успіх досягається в ході відшукання слабких 

місць в позиції конкурентів і в проведенні атак проти цих вразливих точок. 

Вони відзначають, що «істинною сутністю маркетингу є не обслуговування 

споживачів, а необхідність обхитрити, обійти і перевершити суперників» 

[48]. 

Абсолютно в протилежному стилі висловлюють точку зору Петерс та 

Остін, які вважають, що існує тільки два способи створити і підтримувати 

конкурентну перевагу - це так звані «стійкі межі досконалості»: більш уваж-

не ставлення до споживачів і постійні інновації, що в свою чергу ґрунтується 

на професіоналізмі співробітників і натхненному лідерстві керівництва. Вони 

відзначають, що «першою умовою стійкої переваги є правило: «Проявіть ма-
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ксимальну турботу про споживача, надавши йому максимальне обслугову-

вання і максимально можливу якість» [48]. Таким чином, на їхню думку, 

споживач є тим арбітром, який визначає, чи зможе компанія чи ні отримати 

переваги (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2.  Перспективи отримання переваг 

 

Кожен з підходів до отримання конкурентної переваги має свої позити-

вні і негативні сторони. Так, Ф. Котлер відзначає, що при орієнтації на кон-

курентів позитивним моментом є те, що весь час доводиться перебувати в 

стані готовності на дії конкурентів. Це змушує маркетологів постійно вияв-

ляти слабкі сторони, як своєї позиції, так і позицій конкурентів. Негативною 

стороною при орієнтації на конкурентів, може бути те, що суб'єкт стає не сті-

льки активним, скільки реактивним. Замість послідовно проводити власну 

стратегію, орієнтовану на споживача, він засновує свої дії на діях конкурен-

тів. 

На відміну від суб'єктів, орієнтованих на конкурентів, суб'єкти, орієн-

товані на споживачів, розробляючи свої стратегії, в першу чергу, враховують 

 

Орієнтація на 

внутрішні задачі 

 

Орієнтація на 

споживачів 

 

Орієнтація на 

конкурентів 

 

Орієнтація на 

ринок 

о
сн

о
в
н

и
м

 
д

р
у

го
р
я
д

н
и

м
 

другорядним основним 

Акцент на порівняння з суперником 

 

 

Акцент на пер-

спективних 

взаємовідно-

синах зі спо-

живачем 



81 

 

споживчі потреби. Як відзначає Ф. Котлер, «орієнтація на споживачів має пе-

реваги перед конкурентами при визначенні нових можливостей росту і пла-

нування стратегій, яким має сенс слідувати, з точки зору довгострокових пе-

рспектив» [93]. 

Дж.Дей відзначає, що сутність конкурентної переваги пов'язана в осно-

вному з позиціонуванням бізнесу, яке дозволяє випереджати суперників так, 

щоб це стало зрозуміло для цільових споживачів, а найбільш успішні в цьому 

відношенні підходи реалізуються через ті чи інші комбінації трьох складо-

вих: 

- більш гарне (через більш високу якість або обслуговування),  

- більш швидке (за рахунок своєчасного виявлення та задоволення 

споживчих цінностей, що постійно змінюються, причому швидше, ніж це ро-

блять конкуренти), 

- більш тісна (за рахунок створення міцних відносин) взаємодія зі спо-

живачем [48]. 

Тому основу стратегії орієнтації на споживача складає докладний ана-

ліз споживчих вигод та визначення відносної міри задоволення кінцевих сег-

ментів. Однак, хоча орієнтація на споживачів і є першорядною, її однієї, за-

звичай, недостатньо, оскільки доводиться в рівній мірі приділяти велику ува-

гу і конкурентам, щоб мати показники роботи, які перевершували б аналогіч-

ні у конкурентів. Це і змушує більш ретельно визначати ринкові сегменти і 

постійно працювати над нарощуванням власних конкурентних переваг. Та-

ким чином, конкурентні переваги регіону визначаються залежно від того: 

- Хто є споживачем регіону? 

- Які цінності йому потрібні? 

- Якими є наші дії у порівнянні з конкурентами? (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Розробка конкурентних переваг 

 

Таким чином, суть маркетингового підходу до формування конкурент-

них переваг полягає в пропозиції споживачам більш високої цінності в порі-

внянні з іншими територіями. 

Створення та підтримання конкурентних переваг є досить довгостроко-

вим процесом з постійним зворотним зв'язком про інвестиції та інформації. 

На основі вивчення наукової літератури нами виділені наступні джерела кон-

курентної переваги регіону: місце розташування та природні умови, ресурс-

ний потенціал регіону, структурні, економічні, управлінські, інноваційні. 

Основним джерелом конкурентних переваг регіону є його потенціал, 

аналіз і оцінка якого необхідні для: 

- Виявлення сильних і слабких сторін регіону; 

- Визначення резервів і точок зростання; 

- Формування пріоритетних напрямків у розвитку регіону; 

- Оцінки порівняльних і створення конкурентних переваг (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Елементи конкурентної переваги регіону 
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Поняття «потенціал» означає традиційно наявні засоби, запаси та дже-
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якої-небудь задачі. Отже, потенціал регіону - це сукупність ресурсів для до-

сягнення регіональних цілей. Деякі вчені відзначають, що потенціал регіону 

характеризується його економічним потенціалом, який поділяється на чотири 

складові: природно-економічний, ресурсно-виробничий, трудовий і зовніш-

ньоекономічні зв'язки і бюджетно-фінансові відносини. Найбільшого поши-

рення, стосовно до регіону, отримала класифікація потенціалу, розроблена 

журналом «Експерт», який визначає його як інвестиційний і підрозділяє на 

вісім складових: ресурсно-сировинний, виробничий, споживчий, інфраструк-

турний, інноваційний, фінансовий, трудовий, інституціональний. 

Дослідження широкого кола територіальних ресурсів необхідно для 

формування комплексної інформації для потенційного інвестора. Однак при 

оцінці територіальних факторів виникають певні складнощі, які полягають у 

тому, що вони демонструють різні тенденції розвитку регіону. Тому в подіб-

них умовах прийняття раціонального рішення з боку інвестора зазнає певних 

труднощів. Особливість оцінки території полягає і в тому, що її необхідно 

здійснювати як з точки зору регіональних інтересів, так і врахування інте-

ресів інвесторів. 

Оцінка якості території з представлених позицій в даний час практично 

не здійснюється. Відсутність даної оцінки не дає можливості правильно виб-

рати об'єкт прийнятих рішень, виважено визначити пріоритетні напрямки, 

коректно оцінити отримані результати. Можна зробити висновок, що еконо-

мія на оцінці якості території сприяє неефективному використанню регіона-

льних ресурсів. 

При оцінці потенціалу проблема полягає в тому, що потенціал регіону, 

як і потенціал будь-якої іншої системи, не має чітких кількісних критеріїв та 

інструментів вимірювання. Різні дослідники застосовують різні методи і опе-

рують різними визначеннями. Можна відзначити наступні методологічні під-

ходи до оцінки потенціалу регіону: традиційні (засновані на всебічному розг-

ляді окремих складових потенціалу), рейтингові, вартісні, визначення ступе-

ня спеціалізації району і досягнутого економічного ефекту та ін. Різноманіття 
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підходів до оцінки якості території дозволило сформулювати наступні прин-

ципи, пропоновані до методології оцінки: 

- Відображати суть регіональних проблем і враховувати дійсно регіо-

нальні (а не вузьковиробничі або вузькогалузеві) інтереси; 

- Будуватися на простих і ясних методичних прийомах, які не потребу-

ють побудови для кожного конкретного випадку громіздкої моделі з масою 

змінних, основна частина яких, до того ж, кількісно невизначена; 

- Забезпечити поєднання кількісних і якісних оцінок, так як ряд явищ в 

принципі не може бути виражений і оцінений в строго кількісній формі, їх 

оцінка допустима лише в термінах типу «відповідає» («не відповідає») і т. п.; 

- Спиратися не тільки на статистичні, але й експертні методи розгляду 

проблемних ситуацій; 

- Передбачати та забезпечувати обов'язкову варіантність в оцінках кон-

кретних ситуацій і обґрунтування прийнятих рішень шляхом аналітичної ро-

зробки різних сценаріїв розвитку подій та прогнозування наслідків як вжи-

вають дій, так і відсутності будь-яких реакцій на ситуацію; 

- Враховувати індивідуальні можливості регіону. 

Тому при оцінці якості території поряд із традиційними методами (кар-

тографічним, балансовим, економіко-статистичним, індексним, економіко-

математичного моделювання, системного аналізу та ін) доцільно використо-

вувати і методи маркетингового аналізу. 

Одним з можливих підходів до подібної ситуації, на нашу думку, є ви-

користання так званого «портфельного аналізу». Принципи «портфельного 

аналізу» широко застосовуються в моделях стратегічного маркетингу (відомі 

матриці БКГ, Мак-Кінзі, Дженерал електрик і т.п.). Суть «портфельного» пі-

дходу полягає у виділенні двох ключових позицій, які найбільш точно і, в той 

же час, з різних сторін характеризують досліджувану проблему з наступною 

диференціацією об'єкта дослідження по квадрантам (секторам, отриманим в 

результаті різних сполучень зазначених показників). 
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Наприклад, по відношенню до потенціалу регіону можна сформувати 

портфель територіальних факторів, де, з одного боку, будуть враховуватися 

вимоги інвесторів до території (зовнішній фактор), а з іншого, - буде оціню-

ватися якість території (внутрішній фактор). На основі отриманих відомостей 

і повинні розроблятися стратегії профілювання території. 

На двомірному графіку, можна визначити чотири стратегічні позиції 

території (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Стратегічні позиції території 

 

Позиція 1. Позиція території є чудовою, якщо вона сильна у відношенні 

багатьох стратегічно важливих вимог. Необхідно робити все можливе, щоб 

зберегти ці переваги як фактори привабливості, які і забезпечують регіону 

конкурентні переваги. 

Позиція 2. Велике значення надається тим факторам, які розглядаються 

споживачем як дуже важливі, проте для території є слабкими місцями. Це 

проблемні фактори даної території. 

Позиція 3. Сильні сторони території, які інвестор не вважає привабли-

вими для свого бізнесу, є для даної території розкішшю. Фактори розкоші не 

дають регіону конкурентних переваг. 
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Позиція 4. Включає в себе ті фактори, за якими дана територія відстає, і 

вони слабо затребувані споживачем. 

Для побудови даної матриці необхідно, по-перше, здійснити оцінку 

якості території, і, по-друге, виробити сегментацію інвесторів. 

Найбільш поширеним методом оцінки території є метод бальної оцін-

ки. У відповідності з цим методом кожна з територій отримує певний бал за-

лежно від її привабливих рис. Підсумковий бал, складається з балів по різним 

позиціям, помножених на відповідні вагові коефіцієнти. 

Одним з методів, використовуваних інвесторами, є метод «Чек-листи» 

(контрольні списки), який містить перелік територіальних факторів, які під-

лягають перевірці. 

Якщо підходити до оцінки якості території з позицій інвестора, то мо-

жна запропонувати критерії, в основі яких лежить ступінь значущості ресур-

су: 

- Ресурс, який користується підвищеним попитом у багатьох інвесторів; 

- Ресурс, який користується підвищеним попитом у окремих інвесторів; 

- Середній рівень затребуваності ресурсу; 

- Ресурс, що користується обмеженим попитом; 

- Ресурс, що не користується попитом. 

Оцінку ресурсу можна здійснювати і за рівнем конкурентної значущос-

ті, тобто за ступенем унікальності конкретного ресурсу: 

1-й вищий рівень конкурентоспроможності у ресурсу регіону, унікаль-

ного, що не має аналогів в країні і в світі; 

2-й рівень конкурентоспроможності у ресурсу регіону, унікального для 

країни; 

3-й рівень конкурентоспроможності у унікального ресурсу для регіону; 

4-й рівень у ресурсу не унікального, але який користується підвищеним 

попитом; 

5-й рівень конкурентоспроможності у ресурсу, який користується об-

меженим попитом. 
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Особливість регіону як товару, полягає в тому, що він являє собою не 

масовий, що подається стандартизації товар, а виступає в однині для безлічі 

покупців, причому кожен покупець пред'являє до нього свої специфічні ви-

моги. Обмеженість регіональних ресурсів не дозволяє задовольняти потреби 

всіх одночасно покупців регіону, тому виникає необхідність вибору окремих 

покупців і зосередження уваги на їх перевагах. 

Для кращого вивчення потреб покупців в роботі пропонується викори-

стовувати стратегію сегментування, яка полягає в концентрації зусиль регіо-

нальної влади на окремих групах інвесторів. Сегментація потенційних інвес-

торів сприяє відкриттю нових можливостей, спрямованих на активізацію за-

лучення інвестицій в регіон. Головними аргументами на застосуванні страте-

гії сегментування є: 

- Можливість використання з найбільшою ефективністю переваг регіо-

ну; 

- Врахування особливостей окремих ринкових сегментів (інвесторів), в 

результаті чого досягається висока ступінь орієнтації інструментів маркетин-

гової діяльності на вимоги конкретних інвесторів; 

- Забезпечення кращого розуміння природи боротьби на конкурентних 

ринках за інвестиції; 

- Можливість концентрації обмежених ресурсів регіону на найбільш 

перспективних напрямках. 

При проведенні сегментації важливо мати на увазі, що сенс її полягає 

не просто у виділенні груп інвесторів, а в пошуку цільового сегмента, для 

якого регіон буде підходити найкращим чином. 

У теорії та практиці маркетингу широко використовують поняття «ці-

льовий ринок»  і  «цільовий сегмент», виділення яких є основною метою сег-

ментації ринку. Цільовий ринок - це існуючі та потенційні ринки регіону, 

який визначається сукупністю споживачів зі схожими потребами щодо регіо-

ну. Цільовий сегмент - це однорідна група споживачів цільового ринку, що 

володіє схожими потребами. 
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Першим кроком при проведенні сегментації є вибір критеріїв: 

- Сегментація інвесторів за географічною ознакою припускає розподіл 

ринку, виходячи з належності інвестора до тієї чи іншої країни або регіону. 

- Сегментація за статусом інвестора (потенційний, колишній чи постій-

ний). 

- Сегментація інвесторів по відношенню їх до регіону (нейтральне, по-

зитивне чи негативне). 

- Сегментація на основі приналежності капіталу: іноземні або націона-

льні інвестори. 

- Сегментація інвесторів у напрямку вкладень (стратегічні, портфельні, 

прямі, фінансові). 

- Сегментація інвесторів за інтересами до певних галузях. 

- Сегментація інвесторів за розмірами (великі, середні, дрібні). 

- Сегментація за джерелами інвестицій. 

- Сегментація на основі вигод, які шукає інвестор. 

Результатом сегментування будуть ті бажані характеристики регіону, 

які задовольнять інтереси інвестора. 

Одним з найбільш значущих критеріїв сегментування може бути сег-

ментація на основі вигод, які шукає інвестор. Так, в німецькій літературі 

прямі інвестиції за кордон класифікуються за причинами і по цілям капітало-

вкладень. 

Прямі інвестиції, орієнтовані на постачання, призначені для організації 

декількох етапів виробництв за кордоном; 

- Прямі інвестиції, орієнтовані на збут, призначені для створення зару-

біжного виробництва товарів, які будуть реалізовуватися в приймаючій краї-

ні або в третіх країнах, та / або створення збутової (сервісної) мережі; 

- Прямі інвестиції, орієнтовані на зниження витрат, спрямовані, в осно-

вному, на використання дешевої робочої сили. У цьому випадку особливо 

трудомісткі щаблі виробництва розташовуються в країнах з більш низькою 
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заробітною платою, там же на місцевих підприємствах може здійснюватися 

подальша обробка та монтаж продукції. 

По цілям інвестування в німецькій літературі виділяють наступні види 

прямих закордонних інвестицій: 

- Горизонтальні прямі інвестиції. Їх метою є організація за кордоном 

виробництва такого ж товару, який інвестор виробляє в своєму регіоні. Не 

обов'язково за кордоном має бути організоване повністю паралельне вироб-

ництво, це можуть бути тільки окремі виробничі етапи. Цей вид інвестування 

застосовується для використання більш дешевої робочої сили, для заключної 

збирання продукції, яка буде збуватися в країні, що приймає інвестиції; 

- Вертикальні прямі інвестиції. Це організація за кордоном виробницт-

ва продукції, яка використовується як проміжний продукт виробництва, роз-

ташованого на території країни інвестора; 

- Конгламерантні прямі інвестиції не є ні вертикальні, ні горизонтальні, 

тобто інвестиції, спрямовані на організацію виробництва за кордоном, ніяк 

не пов'язаного з діяльністю фірми всередині країни. 

Процес сегментування ринку пропонуємо здійснювати в два етапи. На 

першому етапі відбувається розділення спільного ринку за допомогою оче-

видних критеріїв, що легко визначаються, наприклад, таких як місце розта-

шування і розміри інвесторів, прихильність до різних галузей і т. д. Якщо 

отримані в результаті цього етапу сегменти виявляться досить гомогенними, 

то процес подальшого сегментування можна перервати. Якщо ж виявлені се-

гменти мають занадто гетерогенну структуру, таку, що використання єдиної 

стратегії їх обробки представляється малоперспективним, то такий сегмент 

піддається подальшому поділу. Якщо відмінність між сегментами обмежу-

ється невеликою кількістю ознак, то аналіз може проводитися без застосу-

вання складних статистичних методів оцінки. Для цього достатньо викорис-

товувати, на наш погляд, профільний метод. 
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Однак, як правило, сегментні групи, відібрані в рамках попередньої се-

лекції, є ще занадто гетерогенними і виробляти їх обробку за допомогою 

єдиної маркетингової політики неможливо. 

Тому на другому етапі сегментації, необхідно орієнтуватися на індиві-

дуальні очікування інвесторів. Тут, в основному, звертаються до кожного ін-

вестора окремо з орієнтованою саме на нього пропозицією, розробляючи 

тільки для нього спеціальні заходи. Як правило, інвесторів значно менше, ніж 

споживачів товарів і послуг, до того ж вони в географічному плані більш ро-

зосереджені. Тому тут потрібна стратегія контрольованої цільової спрямова-

ності, при якій, обслуговуючи кожного покупця (інвестора), потрібно догля-

дати, домагатися його розташування. 

Для здійснення даного процесу в роботі пропонується використовувати 

стратегію позиціонування. Позиціонування - це розробка і створення іміджу 

регіону таким чином, щоб він зайняв у свідомості інвестора гідне місце, що 

відрізняє його від регіону-конкурента. Таким чином, результат сегментації - 

це бажані характеристики регіону, результат позиціонування - це конкретні 

маркетингові дії по просуванню регіону (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Взаємозв'язок процесів сегментування і позиціонування 

Сегментування ринку Ринкове позиціонування 

1. Ідентифікація потреб 

покупців та розподіл ринку на 

сегменти 

2. Складання описових ха-

рактеристик кожного сегмен-

ту 

1.Оцінка привабливості 

сегмента 

2. Вибір цільових сегмен-

тів 

Визначення цільових ринків 

1. Визначення основопо-

ложної стратегії для кожного 

сегменту 

2. Розробка програми мар-

кетингу 

1. Складання плану марке-

тингу для кожного сегменту 

2. Розвиток орієнтованої 

на споживача організаційної 

структури  
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Як видно з рис. 3.6, сегментування ринку і ринкове позиціонування - це 

два взаємопов'язані процеси. Перш ніж здійснювати інвестиційний процес, 

необхідно вибрати цільові сегменти (інвесторів) і тільки з урахуванням їх 

специфічних потреб здійснювати розробку стратегії. Забезпечення даного 

процесу, безсумнівно, вимагає створення на регіональному рівні спеціальної 

структури, здатної забезпечити вирішення даних проблем. Як показав аналіз, 

позиціонування Донецької області здійснюється вкрай слабо.  

Проведене обстеження дозволяє констатувати, що Донецька область - 

не позиціонована. Даний маркетинговий термін означає, що у свідомості 

представників більшості цільових сегментів (світові і вітчизняні інвестори, 

покупці товарів і послуг, населення інших регіонів) з областю не асоціюють 

нічого позитивного. Тому формування позитивного іміджу є однією з основ-

них задач маркетингового управління. Значимість позитивного іміджу спри-

яє: 

- Збільшення числа нових цільових сегментів, а також повторних звер-

нень вже існуючих; 

- Формуванню відмінних особливостей регіону в порівнянні з конкуре-

нтами; 

- Підвищенню довіри і встановлення тривалих партнерських відносин з 

цільовими сегментами, настільки надовго, наскільки ці взаємини є взаємови-

гідними. 

Таким чином, використання маркетингових стратегій значно збільшує 

можливості соціально-економічного розвитку регіону. 

 

3.2. Формування соціально-економічної програми розвитку регіону 

на принципах маркетингу 

 

Важливим напрямком вдосконалення маркетингового механізму дер-

жавного управління розвитком регіону ми вважаємо підвищення дієвості 

програмних документів розвитку регіону за рахунок застосування маркетин-
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гвоих підходів. Основним інструментом при стратегічному плануванні роз-

витку регіону в сучасних умовах є програмно-цільовий підхід. Програма со-

ціально-економічного розвитку являє собою сукупність орієнтованих в прос-

торі і в часі, узгоджених за змістом, термінами, виконавцям, забезпечених ре-

сурсними джерелами заходів науково-дослідного, соціально-економічного, 

екологічного характеру, спрямованих на вирішення єдиної проблеми, досяг-

нення єдиної мети []. Використання програмно-цільового методу дозволяє 

реалізувати комплексний підхід до розвитку об'єкта управління як цілісного 

організму, що об'єднує всі соціально-економічні процеси, і пов'язати соціаль-

ні цілі та завдання з ресурсами, необхідними для їх реалізації. 

Значимість використання в управлінні програмного методу полягає в 

тому, що об'єктивно існуючих, назрілих, соціально-економічних проблем 

завжди набагато більше, ніж можливостей їх вирішення. Внаслідок цього, 

необхідний суворий відбір проблем, прийнятих до програмної розробки. Не-

ефективні механізми фільтрації пропозицій щодо програмних розробок приз-

водять до визнання програмними не тих проблем, які, у багатьох випадках, 

виходять далеко за межі можливостей ресурсного забезпечення програми, як 

з бюджетних, так і позабюджетних джерел. 

Програми соціально-економічного розвитку регіонів, які розробляють-

ся і реалізуються сьогодні, мають ряд недоробок, методологічних прорахун-

ків, що не дозволяють оптимально використовувати фінансовий, ресурсний 

організаційний потенціал регіону, можливості всього спектру існуючих інве-

стиційних механізмів, технологій та інструментів, отже, не можуть реально 

сприяти залученню в регіон додаткових інвестиційних ресурсів. Такі виснов-

ки ґрунтуються на наступних недоліках існуючих підходів до розробки про-

грам: 

- Відсутність єдиної методологічної та методичної бази; 

- Розподільний принцип побудови програми, заснований виключно на 

внутрішніх джерелах фінансових ресурсів; 

- Низький методичний рівень аналізу, планування і прогнозування; 



94 

 

- Відсутність системного підходу; 

- Відсутність ув'язки програм, інвестиційних проектів з регіональними 

пріоритетами та інтересами, а також з тенденціями розвитку соціальної сфе-

ри регіону; 

- Відсутність інформаційного супроводу процесу реалізації програм 

соціально-економічного розвитку, створення позитивного іміджу програми 

як в регіоні (для мобілізації внутрішніх ресурсів), так і за кордоном (для за-

лучення партнерів і потенційних інвесторів в економіку регіону). 

Особливо слід відзначити слабкість аналітичного етапу при розробці 

програм соціально-економічного розвитку регіонів. Так, в основі багатьох 

програм лежить, головним чином, аналіз внутрішнього середовища регіону, 

який полягає тільки в констатації фактів, тобто фіксує вже здійснені заходи. 

Аналіз проводиться, головним чином, за матеріалами статистики і містить 

коротку характеристику ресурсів регіону, стан основних галузей економіки 

та сфер діяльності. Недоліком такого аналізу є те, що він слабо пов'язаний з 

ринковою ситуацією, перевантажений масою контрольних таблиць і діаграм. 

Розроблені в результаті такого аналізу програми розвитку територій являють 

собою суто декларативний документ, який створений тільки для обґрунту-

вання можливості отримання коштів з державного бюджету. 

Одним із суттєвих недоліків аналітичного етапу є використання, голов-

ним чином, при аналізі та визначенні пріоритетів розвитку регіону методу 

екстраполяції, в основі якого лежить аксіома, що розвиток відбувається глад-

ко і безперервно, тому прогноз може бути простою проекцією минулого в 

майбутнє. Даний метод оцінює, в основному, минулі показники діяльності 

регіону і переносить тенденції в його розвитку (тренди) на майбутній період. 

При цьому, як правило, маються на увазі тенденції зростання і вважається, 

що майбутнє, принаймні, очікується не гірше минулого і сьогодення. Таким 

чином, використання в прогнозуванні традиційних методів обумовлює на-

прямок вектора довгострокового планування з минулого в майбутнє. 
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Однак, для ринкової економіки характерними рисами є нестабільність 

факторів зовнішнього середовища та їх невизначеність у часі, що й обумов-

лює неможливість з достатньою мірою достовірності передбачити довгостро-

кові тенденції.  

Тому ідеологія ринково спрямованого управління припускає викорис-

тання, крім методу екстраполяції, альтернативних методів і технологій 

управління. Альтернативний підхід виходить з того, що зовнішнє середовище 

регіону схильне до постійних змін, і внаслідок цього розвиток його відбува-

ється не стільки гладко і безперервно, скільки стрибкоподібно і уривчасто, і 

тому існує певне число варіантів майбутнього розвитку регіону. В рамках 

альтернативного підходу, по-перше, створюються прогнози, що включають 

поєднання різних варіантів розвитку вибраних явищ і показників. По-друге, 

альтернативне прогнозування може об'єднати в єдиній логіці два способи ро-

звитку - гладкий і стрибкоподібне, створюючи синтетичну картину майбут-

нього. 

Формулювання генеральної мети розвитку регіону в дуже узагальнено-

му вигляді, як ми це бачили на прикладі Донецької області, є недостатнім для 

такого об'єкта управління, як регіон з його багатосторонньої діяльністю. 

Формування цілей в узагальненому вигляді не відображає специфіку 

регіону і її постановка в такій формі характерна не тільки для регіонального 

рівня, але і для центрального і місцевого. Тому при єдності загальної мети 

розвитку на всіх рівнях управління у генеральній меті повинні бути присут-

німи специфічні риси, характерні для того чи іншого рівня управління. При-

чому ця специфіка мети соціально-економічного розвитку країни, регіонів, 

муніципальних утворень зумовлена тією роллю і місцем, які визначають фу-

нкціональні особливості цих територіальних утворень у житті суспільства. 

Відсутність такої специфіки і нічим не обумовлена уніфікація спільної мети 

для всіх рівнів системи державного управління вельми небезпечні, оскільки 

породжують «принцип матрьошки» управління укрупненими структурами 

суспільства коли всі відповідають за зростання добробуту населення [Гебей]. 
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Дослідження програм показує, що багатоцільові установки не мають ні 

якісних, ні кількісних оцінок, не розділяються на стратегічні і тактичні, пер-

шочергові і вторинні. Відсутність вимірності цілей і їх неконкретність не да-

ють реальної картини того, що станеться в результаті здійснення даної про-

грами з показниками рівня і якості життя. 

На конкретність і вимірність цілей в науковій літературі вказують бага-

то авторів. Так, Дж. Лафті зазначає: щоб оцінити ступінь досягнення мети, 

необхідно визначити відповідні критерії, які, з одного боку, повинні адекват-

но відображати ступінь досягнення мети, а з іншого - бути вимірними. Конк-

ретність мети і її вимірність дозволяють краще виразити стратегію для її до-

сягнення [48]. 

Крім того, відсутність чітких і ясних цілей не дає інформації про тих 

напрямках розвитку регіону, які в даний час є пріоритетними. Значення ці-

льових установок як раз і полягає в тому, що на їх основі проводиться аналіз 

внутрішніх і зовнішніх можливостей регіону, визначаються перспективні на-

прями діяльності, виробляються стратегії, а структуризація цілей служить 

передумовою формування адекватних структур управління. 

Виходячи з проведеного у другому розділі аналізу стратегії та програ-

ми соціально-економічного розвитку Донецької області, можна зробити ви-

сновок, що при формуванні програм соціально-економічного розвитку регіо-

нів на сучасному етапі необхідні серйозні зміни в методиці їх розробки. 

Зокрема, розробку програми соціально-економічного розвитку регіону 

слід здійснювати з використанням маркетингових принципів, які дозволять 

визначити: 

- Можливі масштаби та потенційні перспективи розвитку діючих виро-

бництв і створення нових; 

- Природні (по відношенню до регіону) монополії по продукції та пос-

лугам для формування економічних інтересів регіону з точки зору безпеки; 

- Експортний потенціал регіону, можливості його розвитку та обсяги 

залучення додаткових інвестиційних ресурсів; 



97 

 

- Коло потенційних товаровиробників та виробників послуг, присут-

ність яких в регіоні дозволить заповнити відповідні товарні ніші, сформувати 

регіональні ринки продовольчих і промислових товарів; 

- Потенційні для території зовнішні та міжрегіональні ринки. 

Існування ринкових умов вимагає переходу до зовсім іншого управлін-

ню - стратегічного. Воно виникло як відповідь на виклик і загрозу зовніш-

нього середовища: посилення його нестабільності, зростання глобалізації, за-

гострення конкурентної боротьби. У загальному вигляді, стратегічне управ-

ління являє собою діяльність по розробці місії, найважливіших цілей регіону 

та способів їх досягнення, що забезпечують його розвиток в нестабільній зо-

внішньому середовищі шляхом зміни самого регіону і його зовнішнього се-

редовища. Стратегічне управління - це безперервний процес вибору та реалі-

зації цілей і стратегій. 

В основі стратегічного ринкового управління лежить припущення про 

те, що в умовах турбулентної зовнішнього середовища циклічне планування 

неприйнятно. Щоб впоратися зі «стратегічними сюрпризами» у вигляді не-

сподіваних загроз і можливостей, рішення мають прийматися швидко, неза-

лежно від циклу планування. 

Тому в умовах ринкової економіки стратегічне управління дозволяє: 

- Формувати розгляд стратегічних альтернатив; 

- Прийняти довгостроковий погляд на речі. Короткострокова орієнтація 

має безліч спокусливих переваг, проте часто веде до стратегічних помилок; 

- Обґрунтувати розподіл ресурсів; 

- Допомогти в стратегічному аналізі та прийнятті рішень. Концепції, 

моделі та методики допомагають використовувати інформацію для прийнят-

тя стратегічно важливих рішень; 

- Створити систему стратегічного управління і контролю. Концентрація 

на стратегічних активах і навичках, постановка цілей і розробка програм з 

урахуванням стратегічних напрямів - все це стає основою стратегічного 

управління регіоном; 
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- Забезпечити горизонтальні і вертикальні комунікації та функціону-

вання координуючих систем. Стратегічне управління являє собою спосіб 

здійснення комунікацій відносно виникаючих проблем і пропонованих стра-

тегій; 

- Допомогти регіону впоратися зі змінами. Якщо середовище стабільне, 

то потреба у стратегічних змінах (напрямках) невелика. Однак у сучасних 

умовах регіони функціонують в непередбачуваних умовах, які, до того ж, 

стрімко змінюються, тому потребують стратегічних методах виживання. 

Специфіка стратегічного управління полягає в тому, що на перший 

план виходить проблема розвитку, тобто акценти поступово зміщуються від 

дій, пов'язаних з підготовкою до майбутнього, до дій за його цілеспрямова-

ного формування. При цьому опора робиться на інформаційні системи, пос-

тійні структурні перебудови і формування професійного персоналу як най-

ціннішого ресурсу управління. 

По відношенню до регіону, стратегічне управління створює базу для 

чіткого визначення позицій регіону по відношенню до конкурентів і вимогам 

споживачів, а також дозволяє намітити заходи щодо поліпшення цих позицій. 

Провідну роль у рамках стратегічного управління починає набувати марке-

тинг, саме він виступає сполучною ланкою між цілями і існуючими регіона-

льними проблемами. Використання маркетингу дозволяє: 

- Визначити потреби, які потребують задоволення; 

- Детально проаналізувати потенціал регіону; 

- Провести моніторинг існуючих ринків; 

- Визначити споживчі сегменти, які необхідно дістати; 

- Провести оцінку перспектив розвитку кожного виду діяльності в регі-

оні з позицій ринкової ситуації; 

- Виявити потенційні ринки і дати оцінку їх привабливості для регіону; 

- Розробити та реалізувати ефективні стратегії освоєння ринків. Пропо-

нована структура регіональної програми представлена на рис. 3.7. 
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Рис..3.7. Структура регіональної програми розвитку 

 

На підставі представленої схеми пропонуються наступні етапи форму-

вання програми соціально-економічного розвитку регіону [112]. Перший етап 

програми починається з блоку «цілепокладання», де відбуваються розробка 

місії і постановка цілей. 

1. Розробка місії.  

Основоположним моментом при створенні програми є формування спі-

льної мети (місії), яка в подальшому конкретизується на окремі цілі і завдан-

ня. Дана загальна мета носить назву місії регіону. Правильно сформульована 

місія, завжди має загальний філософський зміст, так як визначає цінності, 

принципи, відповідно до яких регіон має намір здійснювати свою діяльність; 

філософія зазвичай змінюється рідко. У вужчому розумінні, місія може змі-

нюватися в залежності від глибини перетворень, які відбуваються в регіоні. У 

даному контексті місія розуміється як твердження, що розкриває сенс існу-
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вання регіону, в якому проявляється відмінність даного регіону від інших 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1  

Визначення поняття «місія» стосовно до регіону 

Класифікаційне призначення Основні характеристики визначення 

 

Місія - філософія відображає філософію управління 

Місія - призначення 

 

позначає головні характеристики регіону, 

його відмінні риси 

Місія - стратегічне бачення відображає погляди управлінців на перспе-

ктиви розвитку регіону 

 

Місія являє собою систему образів, на які повинні орієнтуватися в сво-

їй діяльності всі носії територіального управління, вона служать тому, щоб 

всі тенденції і інтереси, що стосуються розвитку території, були спрямовані в 

бажаному напрямі. Щоб виконувати свої функції, місія повинна відповідати 

певним вимогам, так як вона повинні вкладатися в рамки цінностей, норм і 

звичок, властивих мешканцям даної території. Цілі місії повинні бути загаль-

ним (не прив'язаними до конкретних випадків), стосуватися тільки важливих, 

принципових питань; бути реалістичними. 

Місія регіону обумовлюється низкою факторів: 

- Дає суб'єктам зовнішнього середовища загальне уявлення про те, що 

собою являє регіон і в чому його відмінність від інших територій; 

- Місія сприяє формуванню іміджу регіону; 

- Формує єднання всередині регіону, виробляючи загальні концепції 

поведінки [112]. 

Ф. Котлер запропонував використовувати п'ять факторів при визначен-

ні місії підприємства, які можна адаптувати і до визначення місії регіону. Мі-

сія регіону повинна відображати: історію регіону, ресурси, які регіон може 

привести в дію для досягнень своїх цілей, сучасний стан, відмінні риси, яки-

ми володіє регіон, стан середовища проживання регіону. 
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Значимість вироблення місії полягає в тому, що на її основі реалізу-

ються цілі розвитку регіону. Постановка цілей переводить теоретичну части-

ну в площину практичного застосування. По відношенню до регіону, можна 

виділити дві ключові галузі, в яких формуються цілі: економічну і стратегіч-

ну. Досягнення економічних цілей є життєво необхідною умовою для розви-

тку регіону, так як вони забезпечують підвищення рівня і якості життя насе-

лення, залучення трудових, інвестиційних і фінансових ресурсів. Досягнення 

стратегічних цілей підвищує конкурентоспроможність регіону в довгостро-

ковій перспективі. Фрагмент постановки економічних і стратегічних цілей 

представлений в табл.3.2. 

Таблиця 3.2 

Цілі розвитку регіону 

Економічні цілі Стратегічні (маркетингові) цілі 

- Зростання валового регіонального 

продукту 

- Зростання доходів регіонального 

бюджету 

- Збільшення інвестицій на 1 руб. ва-

лового регіонального продукту 

- Збільшення доходів на вкладений 

капітал 

- Збільшення ступеня диверсифікації 

доходів регіонального бюджету 

Збільшення частки регіону на націо-

нальних і регіональних ринках 

Збільшення розмірів ключових сег-

ментів ринку 

Перевага над конкурентами за рівнем 

задоволення потреб 

Перевага над конкурентами за геог-

рафічним охопленням 

Перевага над конкурентами за якістю 

регіональних товарів 

Лідерство в інноваційній діяльності 

або в технологіях 

Перевага в професійних управлінців 

 

 

У відповідності до поставлених цілей здійснюється аналіз зовнішнього 

і внутрішнього середовища регіону. 

2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища регіону. 

Постановка цілей розвитку регіону має важливе значення для форму-

вання вектора аналізу. Так, визнаним інструментом аналізу внутрішнього се-

редовища є SWOT-аналіз, за допомогою даного методу визначаються сильні і 

слабкі сторони об'єкта. Однак, аналіз сильних і слабких сторін, тобто внутрі-
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шнього середовища регіону, без орієнтації на певні цілі не має ніякого сенсу. 

Сильні і слабкі сторони регіону слід оцінювати за наступними позиціями: ге-

ографічне положення, природні ресурси, екологія, стан житлової сфери, еко-

номіки, демографії, менталітет населення та ін. Для оцінки зовнішнього се-

редовища пропонується використовувати наступні фактори: міжнародні тен-

денції, демографічна ситуація в країні, комунікаційні та логістичні процеси, 

стан місцевого самоврядування та ін.  

Вважаємо, що аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища регіону 

повинен чітко відповідати поставленим цілям, тільки в цьому випадку будуть 

реально визначено шляхи їх досягнення та вибрані відповідні стратегії.  

У другому розділі було представлено результати SWOT-аналізу по До-

нецькій області для мети збільшення ВРП в два рази. Виходячи з сильних і 

слабких сторін регіону, резерви збільшення валового регіонального продукту 

можна розглядати з декількох позицій. По-перше, можна зробити ставку на 

«моностратегію», тобто, здійснювати зростання валового регіонального про-

дукту за рахунок якоїсь однієї галузі, що по суті буде продовженням розвит-

ку в раніше обраному напрямку. По-друге, можна оперувати конгломератом 

широко диверсифікованих напрямків розвитку. І, по-третє, йти інноваційним 

шляхом, який сприятиме зламу сформованих тенденцій. 

Таким чином, можливості збільшення валового регіонального продукту 

будуть полягати в пошуку пріоритетних напрямків, які і є наступним етапом 

у формуванні програми розвитку регіону. 

3. Формування пріоритетних напрямів розвитку регіону. 

Вибір пріоритетних напрямів розвитку покликаний базуватися на суку-

пності критеріїв, перелік яких повинен змінюватися в залежності від етапу 

розвитку регіону, поставлених завдань і т.п. Вважаємо, що в якості основних 

критеріїв вибору пріоритетності напрямів можна визначити наступні: 

- Соціальна значимість; 

- Ринкова активність; 

- Ефективність використання регіональних ресурсів; 
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- Конкурентоспроможність галузей і виробництв; 

- Наявність кластерів взаємопов'язаних виробництв; 

- Інноваційність; 

- Інвестиційна активність; 

- Професіоналізм управлінських кадрів. 

Пропонуються такі пріоритетні напрямки, в рамках яких рекомендуєть-

ся формувати регіональний інвестиційний портфель. 

- Залучення невикористовуваних виробничих потужностей. 

- Розвиток підприємств, які створюють високу додану вартість. 

- Збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції. 

- Розвиток підприємств, що забезпечують високі темпи росту продук-

тивності праці. 

- Формування кластерів взаємопов'язаних виробництв. 

- Розвиток підприємств з високою інвестиційною віддачею. 

- Розвиток імпортозамінних виробництв. 

- Розвиток підприємств, які створюють інноваційну продукцію. 

- Розвиток виробництв, що забезпечують високі темпи зростання обся-

гів виробництва продукції. 

- Розвиток малого бізнесу. 

- Розвиток підприємств, які створюють регіональні бренди. 

При виборі пріоритетних напрямів розвитку пропонуємо зробити оцін-

ку ряду найважливіших параметрів. 

- Зміна (або поява) нових потреб цільових сегментів регіону, які необ-

хідно задовольняти; 

- Зміна (або поява) нових споживчих сегментів, які бажано освоїти; 

- Нові географічні або товарні ринки, на які необхідно вийти. 

В рамках розроблених пріоритетних напрямків виникає необхідність 

визначення національних або регіональних ринків, на яких регіон припускає 

працювати. Тому наступним етапом при розробці програми є визначення 

стратегічного поля діяльності. 
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4. Вибір стратегічного поля діяльності. 

В рамках стратегічного планування поля діяльності, необхідно розгля-

нути питання, для яких саме географічних ринків регіон повинен виробляти 

товари, тобто визначити стратегію вибору ареалів діяльності. Вибір націона-

льних та регіональних ринків є складовою частиною вибору стратегічного 

поля діяльності регіону. Національні та регіональні ринки можуть мати різне 

стратегічне значення для регіону, так як споживчі функції та групи спожива-

чів в залежності від конкретної країни або регіону можуть значно варіювати-

ся, так що при обробці різних зовнішніх і регіональних ринків сегменти спо-

живачів і їх вимоги сильно відрізняються один від одного. 

Через надзвичайно великі відмінності у регіональних ринках в більшо-

сті випадків є неможливим обробляти їх за допомогою однієї маркетингової 

стратегії. Тому регіон в ході стратегічного планування повинен не тільки ви-

робляти відбір найбільш перспективних ринків, але й розглядати ряд концеп-

туально різних стратегій вступу на ці ринки. Це необхідно для того, щоб по 

можливості уникнути помилкових дій, збиткових інвестицій або роботи в не-

ефективній області ринку. 

Таким чином, визначення стратегічного поля діяльності, з одного боку, 

необхідно для пізнання, на яких ринках регіон найкращим способом може 

реалізувати свої можливості і ресурсний потенціал. З іншого боку, необхідно 

визначити, які значимі для регіону ринки будуть розвиватися в майбутньому 

особливо інтенсивно і тим самим зможуть забезпечити регіону надходження 

до бюджету. Одного разу вибране  стратегічне поле діяльності робить вели-

чезний вплив на ресурси, структуру економіки і тим самим визначає багато в 

чому потенціал розвитку регіону в майбутньому. Вибір національних та регі-

ональних ринків - це досить складний і багатоступінчастий евристичний 

процес, в якому інформаційна та аналітична фази змінюють один одного. З 

точки зору економічної доцільності, багатоступінчастий процес вибору по-

винен бути структурований таким чином, щоб уже на першому етапі на осно-

ві загальної попередньої інформацією можна було відкинути невідповідні 
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ринки. Таким чином, мова йде про триступінчастий процес, де спочатку від-

бувається скорочення загальної кількості розглянутих територій, потім на ос-

нові заданих критеріїв проводиться попередня селекція зовнішніх для регіону 

ринків, і на закінчення, на етапі остаточного відбору, ці ринки з урахуванням 

альтернативних стратегій вступу на них, ретельно оцінюються і визначають-

ся найбільш бажані. Причому, проведення вибору зовнішніх ринків повинно 

співпадати з плануванням стратегії вступу на них, що і відкриває широкі мо-

жливості для визначення конкретних маркетингових рішень. Завдяки цьому 

вибір національних (регіональних) ринків перетворюється в цілеспрямований 

процес, де на кожному етапі проводиться ретельне вивчення різних можли-

востей для регіону. 

Виходячи з причин економічної доцільності, вважаємо, що відбір наці-

ональних (регіональних) ринків необхідно починати з аналізу загальних об-

межень. Для цих цілей пропонуємо використовувати такі критерії, які відно-

сно легко визначаються і є, в той же час, досить вагомими. Такі обмеження 

можуть мати різну природу. Наприклад, експортований товар або сфера дія-

льності регіону не представляє інтересу для інших регіонів і країн або на роз-

глянутих територіях відсутня потреба в запропонованих товарах. Такі зага-

льні обмеження можуть складати єдиний перелік, згідно з яким і перевіря-

ються всі території. 

Для попереднього відбору національних (регіональних) ринків пропо-

нуємо використовувати дві групи критеріїв, які для кожного конкретного ви-

падку повинні бути відповідним чином адаптовані. Група А. Критерії, які 

оцінюють національний (регіональний) ринок виходячи із стратегічних перс-

пектив розвитку. Ця група критеріїв має оцінювати кожну країну або регіон 

виходячи із стратегічних перспектив, а також з урахуванням їх регіональної 

та міжнародної інтеграції. Тому поряд з визначенням загального рівня розви-

тку даної країни або регіону необхідно зіставляти його з рівнем розвитку ін-

ших країн або регіонів. В якості підкритеріїв тут можуть служити, наприклад, 

динаміка національного (регіонального) валового продукту, динаміка імпор-
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ту та експорту даної країни (регіону), зростання індустріального виробництва 

в цілому або цікавиться галузі, розвиток інфраструктури, політичні та еконо-

мічні тенденції, загальні законодавчі обмеження і т. д. 

Група Б. Критерії, які дозволяють оцінювати окремі ринки по їх існую-

чому і майбутньому потенціалу, включаючи ринкову ситуацію і ризики. Під-

критеріями в даній групі можуть бути місткість ринку, умови вступу на ри-

нок, конкурентна обстановка, рівень ризику. Наприклад, індикаторами для 

оцінки місткості ринку можуть служити характеристики імпорту, експорту, а 

також виробництва розглянутої групи товарів у досліджуваній країні або ре-

гіоні. Критерії попереднього відбору повинні містити істотні фактори оцінки 

географічних ринків, відповідати стратегічному характеру розв'язуваної про-

блеми і базуватися на інформації, яку можна придбати порівняно легко і без 

істотних витрат. 

Таким чином, в рамках попереднього відбору мова йде про те, щоб за 

допомогою відносно простих критеріїв, послідовно усунути ті території, які 

абсолютно точно непридатні для обробки, принаймні, в найближчі роки. При 

остаточному виборі національних (регіональних) ринків змінюється сама ме-

тодика такого процесу. Крок за кроком змінюється характер процесу - від чи-

стого відсіювання до планового процесу, при якому географічні ринки розг-

лядаються не самі по собі, а все більшою мірою з урахуванням різних страте-

гій вступу на них і можливостей їх обробки. При цьому для складання реалі-

стичних планів необхідно брати до уваги наявний бюджет регіону, а також 

ретельно зважувати плюси і мінуси різних термінів вступу на даний ринок. 

Тому без паралельної розробки плану маркетингових заходів і графіка їх 

проведення успішне освоєння інтернаціональних і регіональних ринків не 

представляється можливим. 

Таким чином, визначення національних та регіональних ринків є необ-

хідною умовою при формуванні пріоритетних напрямів розвитку регіону. 

Один з важливих етапів реалізації програми - це оцінка якості управ-

ління. 
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5. Розробка критеріїв оцінки якості управління. 

У найбільш загальному вигляді критерії якості управління виражають 

міру, в якій управлінські рішення забезпечують реалізацію соціально-

економічних проблем регіону. Однак багато критерії в даному випадку не 

піддаються кількісній оцінці. Ряд соціально-економічних цілей, пов'язаних з 

досягненням певного рівня духовних, культурних потреб, вдосконаленням 

способу життя, всебічним розвитком особистості, формуються і виражаються 

тільки в якісних параметрах. 

На основі вивчення наукової літератури з даного питання виділимо, го-

ловні критерії якості управління регіоном, що характеризують результати з 

соціально-економічних позицій. 

Основним критерієм якості управління є, на нашу думку, підвищення 

корисності управління, що виражається в: 

- Збільшення соціальних результатів; 

- Зростання добробуту регіону і господарюючих суб'єктів. 

В якості основних критеріїв оцінки якості управління можна запропо-

нувати такі: 

1. Критерій цільової орієнтації, який характеризує наявність чітко ви-

ражених цільових установок управління; 

2. Критерій соціальної значущості управління, що дозволяє судити, 

якою мірою виробляються рішення економічного характеру володіють одно-

часним властивістю поліпшення соціальних факторів. В якості показника 

можна використовувати відношення фактичних рівнів споживання матеріа-

льних благ і послуг до цільових нормативах, наприклад, науково обґрунтова-

ним раціональним нормам споживання продуктів харчування. 

3. Критерій регіонального позиціонування, що характеризує популяр-

ність регіону, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. 

4. Критерій прогресивності регіональної структури економіки - дотри-

мання раціонального співвідношення між різними галузями, виробничої і со-
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ціальної сфер, часткою накопичення і споживання у виробленому регіональ-

ному валовому продукті. 

5. Критерії динаміки економічних показників, що дозволяють судити 

про використання регіональних ресурсів. 

Розрахунок конкретних показників оцінки якості регіонального управ-

ління пропонуємо здійснювати у вигляді трьох узагальнених індексів: соціа-

льного ефекту, ділової активності та податково-фінансових умов. 

У зарубіжних методиках, крім кількісних показників оцінки присутні і 

громадські критерії. Так, у щорічний статистичний карті США використову-

ються наступні критерії: участь населення у прийнятті рішень з місцевим пи-

тань; лідерство в співтоваристві; ефективність адміністрації (інертність або 

мобільність при прийнятті рішень); поширення всередині регіональної інфо-

рмації (визначається інформованість населення); можливості співпраці (ви-

вчається, чи існують опрацьовані методи рішення конфліктів з населенням); 

патріотичні почуття (чи приймаються плани розвитку населенням). Слід за-

значити, що ступінь деталізації показників у Статистичній щорічній карті 

США досить висока. Цей факт свідчить про те, як багато різних факторів ві-

діграють важливу роль у прийнятті управлінських рішень, що дозволяє отри-

мати кращі уявлення про те, що необхідно зробити, щоб підвищити якість 

своєї території як місця для розвитку бізнесу та життя людей 

Отже, у рамках стратегічного управління маркетинг виступає сполуч-

ною ланкою між цілями і існуючими регіональними проблемами. Викорис-

тання маркетингу при формуванні програмних документів соціально-

економічного розвитку регіону дозволяє визначити потреби, які потребують 

задоволення, детально проаналізувати потенціал регіону, провести моніто-

ринг існуючих ринків, визначити споживчі сегменти, які необхідно охопити, 

провести оцінку перспектив розвитку кожного виду діяльності в регіоні з по-

зицій ринкової ситуації, виявити потенційні ринки і дати оцінку їх привабли-

вості для регіону, розробити та реалізувати ефективні стратегії освоєння рин-

ків. 
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ВИСНОВКИ 

 

У магістерській роботі наведено теоретичне узагальнення   наукової 

проблеми, яка полягає в аналізі теоретичних засад державного управління 

регіональним розвитком на принципах маркетингу  . Одержані результати 

дали змогу сформулювати такі   висновки : 

1. В умовах соціально орієнтованої ринкової економіки до державного 

управління розвитком регіону пред’являються низка вимог, серед яких:  

пріоритетність соціальних цілей; єдність економічних і соціальних процесів, 

що протікають в регіональному господарстві; узгодженість усіх суб'єктів 

регіональної системи; взаємовигідність відносин як для регіону в цілому, так 

і для кожного господарюючого суб'єкта та населення; взаємозалежність рівня 

і якості життя населення від задоволення потреб цільових сегментів регіону.   

2. Суть нової парадигми управління регіоном, як вихідної 

концептуальної схеми прийняття управлінських рішень на регіональному 

рівні, полягає у формуванні уявлення про результативність керуючих впливів 

- з позицій задоволення потреб цільових сегментів регіону; адаптації регіону 

до умов мінливого конкурентного середовища; оцінки управління з позицій 

забезпечення високого рівня і якості життя населення. Становлення ринково 

орієнтованого управління відбувається під все зростаючим впливом 

концепції маркетингового управління, яке повинне реалізовуватися в 

масштабі всієї системи управління регіоном.   

3. У рамках концепції маркетингового управління пропонується фор-

мування маркетингового механізму державного управління регіональним 

розвитком, який слід розуміти як сукупність принципів, напрямків, 

управлінських засобів (організаційних, нормативно-правових, економічних) 

та заходів управлінського впливу регіональних органів державної влади на 

регіональну маркетингову систему, спрямованих на задоволення потреб 

споживачів регіону та підвищення конкурентоспроможності регіону. Метою 

маркетингового механізму являється вирішення протиріччя між існуючою 
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системою державного управління регіональним розвитком та  ідеологією 

маркетингового управління регіоном, спрямованого на задоволення потреб 

споживачів регіону і підвищення конкурентоздатності регіону. 

4. Визначено, що концепція маркетингу знайшла своє застосування у 

практиці регіонального управління у багатьох країнах світу. У зарубіжній 

практиці маркетингу територій застосовуються різноманітні види стратегій, 

серед яких стратегії для ключових галузей, стратегії сегментування, стратегії 

стимулювання, ареальні стратегії, стратегії співпраці тощо. В цілому 

систематизація зарубіжного досвіду використання маркетингових технологій 

у державному управлінні регіонів дозволила зробити висновок про те, що цей 

процес не можливий лише силами регіональної влади без залучення до про-

сування території населення, бізнесу, громадських об'єднань, зарубіжних 

партнерів.  
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