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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Маркетинг як одна з концепцій 

управління вже тривалий час успішно застосовується за кордоном і в Україні  

на мікрорівні. Однак на рівні територій, маркетингові методи і інструменти 

використовуються на практиці не в повній мірі. У зв'язку з цим, до 

теперішнього часу маркетинговий потенціал територій залишається 

недостатньо реалізованим. Вичерпання регіональних ресурсів в кризові роки, 

привели до зниження основних соціально-економічних показників окремих 

регіонів, і стали сигналом для вибору зовсім іншого типу розвитку, так як 

зроблені раніше заходи щодо диверсифікації регіональної економіки не 

забезпечили стійких темпів їх зростання. У сучасному мінливому світі в умовах 

реалізації в Україні реформи місцевого самоврядування і активного 

впровадження принципів децентралізації середньострокове планування має 

стати основним інструментом вирішення проблем регіону та забезпечення 

перспектив подальшого його розвитку. В останні роки відбулись змінами у 

принципах державної регіональної політики, посилення глобальних викликів, 

які постали перед світовою економікою, посилення впливу глобального поділу 

праці на національну економіку, розвиток технологій нового покоління, 

активізація процесу створення об’єднаних територіальних громад, 

загостренням демографічних і соціальних проблем тощо. 

Для заломлення цих тенденцій необхідно розвивати конкурентні переваги 

на різних рівнях: на мікрорівні – по збереженню наявних територіальних 

ресурсів і ефективного їх використання; на мезорівні – по продуктивності 

праці, кваліфікації персоналу, інформаційним, технологічним і кадрових 

ресурсів; на макрорівні – шляхом збільшення вкладень в інфраструктуру, 

будівництво, науку, людські ресурси, інтенсивність економічного 

співробітництва з іншими територіями.  

Досягнення перелічених цілей можливе шляхом виявлення здібностей 

території задовольняти потреби населення, промислових і комерційних 
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структур, культурних і освітніх установ та інших пріоритетних груп споживачів 

її ресурсів. Це вимагає наукової розробки ряду питань, пов'язаних з 

визначенням концептуальних положень формування маркетингового 

потенціалу території та ступеня його впливу на соціально-економічний 

розвиток регіону в цілому, чим і обумовлена актуальність обраної теми 

дослідження. 

Дослідженням проблем маркетингових механізмів публічного управління 

розвитком регіону та ринкового позиціонування територій займалися такі 

зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Б. Асхайм, І.В. Арженовский, В. С. Більчак, 

А.  Вебер, Л.І. Гончаренко, Г.В. Гутман, Дж. Даннінг, А.І. Добринін, А. Ізаксен, 

А. Куклінські, М. Портер, Дж. Хамфрі, Р.М. Шніпер і ін.  

Незважаючи на широкий спектр досліджень по ринковому 

позиціонуванню території і існування великої кількості підходів до управління 

соціально-економічним розвитком регіону, не в повній мірі досліджені 

можливості застосування інструментів маркетингу території (територіального 

або регіонального маркетингу) при вирішенні цих питань. 

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних, нормативно-

правових та прикладних аспектів маркетингового механізму публічного 

управління розвитком регіону. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішені такі 

завдання:  

– розглянути розвиток регіону як об’єкта публічного управління; 

– дослідити методи реалізації регіонального маркетингу; 

– з’ясувати сутність і структуру маркетингового механізму публічного 

управління розвитком регіону; 

– дослідити особливості маркетингу органів публічної влади; 

– розглянути досвід публічного управління розвитком регіону за 

допомогою маркетингу в Україні та за кордоном; 

– обґрунтувати оптимізацію маркетингового механізму публічного 

управління розвитком регіону; 
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– з’ясувати перспективи застосування інноваційного маркетингу в 

публічному управлінні на регіональному рівні. 

Об’єкт дослідження – процес маркетингового управління розвитком 

регіону. 

Предмет дослідження – маркетинговий механізм публічного управління 

розвитком регіону. 

Теоретичними підґрунтям роботи слугували фундаментальні положення ї 

теорії публічного управління, та регіонального управління, а також  

маркетингу.  

Методологією та методами дослідження послужили фундаментальні 

праці вітчизняних  і зарубіжних вчених в області маркетингового управління, 

маркетингу територій, методик оцінки маркетингового потенціалу території з 

урахуванням узгодженості маркетингових і соціально-економічних процесів, 

ринкового позиціонування. У процесі виконання роботи використано 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: ретроспективного аналізу; 

системно-функціональний; аналізу і синтезу; розрахунково-аналітичний; 

порівняння; експертних оцінок; логічного узагальнення; графічний і табличний 

– для подання результатів дослідження.  

Інформаційною базою роботи слугували: праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених, присвячені проблематиці розробки маркетингового механізму 

публічного управління розвитком регіону; законодавчі і нормативні акти 

України з питань регіонального розвитку; звіти Адміністрації Харківської 

області, Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ 

РІВНІ 

 

1.1. Розвиток регіону як об’єкта публічного управління 

 

Територіальні структури мезомасштабу стають все більш самостійними 

суб'єктами господарювання в рамках країни і світової економіки в цілому. Ми 

живемо «в світі, де зростає значення регіонів і міст як місць конкуренції і 

стратегічного планування» [13, с. 21]. Місто або регіон без маркетингової 

стратегії – це слабо структурований конгломерат локалізованих в 

адміністративних межах активів, обтяжений соціальними зобов'язаннями. 

Глобалізація, регіоналізація і глокалізація господарської діяльності призводять 

до того, що «місцях, як і товарам і послугам, потрібен майстерний маркетинг. 

Території, твердо керуються загальним маркетинговим планом, зможуть 

розробити опорну, гнучку модель,  яка дозволяє уникнути скоростиглих і 

непродуманих рішень [15]. Ключова роль стратегічного маркетингового 

планування в конкурентному успіху і сталий розвиток міст і регіонів стає все 

більш очевидною.  

Традиційно в регіональній науці економічний простір регіону 

розглядається як господарсько освоєна територія, насичена промисловими і 

інфраструктурними об'єктами, ринковими суб'єктами і регуляторами, зв'язками 

і відносинами, потоками товарів і капіталу. При цьому регіони досі інерційно 

трактуються як щодо гомогенні (однорідні) системи, що характеризуються 

лінійним характером еволюції. Домінує механістичний підхід до прогнозування 

і регулювання просторового розвитку. В результаті архаїчність територіальної 

організації та механізмів управління в територіальному аспекті очевидна [15, с. 

8]. Зміна сформованого сприйняття регіонів – основа впровадження 

маркетингової парадигми в систему територіального стратегічного 
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менеджменту. 

Життєдіяльність регіону знаходиться в прямій залежності від знання і 

повноти інформації, вміння використовувати її в процесі управління. Даний 

фактор формує нову форму відображення об'єктивної реальності, зокрема, 

соціально-інформаційне відображення, що дає можливість створення 

інформаційно-соціологічних регіональних полігонів та проведення на них 

різних соціальних експериментів, соціальних проектів, побудови варіаційних 

моделей розвитку соціальної дійсності і управління нею, що дозволяє зробити 

висновок про необхідність створення єдиного інформаційного простору об'єкта 

дослідження – регіону [1]. Регіон в цьому випадку розглядається як соціальна 

система з усіма вхідними, вихідними характеристиками, функціями, що 

забезпечують його життєдіяльність, що передбачає вирішення регіональних 

проблем з використанням технологій по збору, накопиченню, зберіганню, 

пошуку, передачі та обробки інформації на основі застосування засобів 

обчислювальної техніки.  

Існує чимало визначень регіону, кожне з яких характеризує будь-яку 

сторону цього поняття. Отже, під регіоном розуміється частина території 

країни, яка володіє спільністю природних, соціально-економічних, 

національно-культурних та інших умов [2, с. 1]. Регіон може збігатися з 

кордонами територій областей, або об'єднувати території декількох областей. 

Словник-довідник трактує соціологічне розуміння регіону наступним чином: 

Будучи соціально-територіальної системою, регіон повинен володіти  

соціально-просторовою спільністю проживаючого в його рамках населення. 

М.М. Некрасовим запропоноване трактування регіону як територіального 

розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє розглядати 

територіальне утворення з позицій його економічної і соціальної природи [4, с. 

13]. В.І. Іненко розглядає регіон вже як економічну і соціальну спільність, 

відзначаючи, що в регіонах складаються територіальні спільності, члени яких 

крім економічних відносин пов'язані загальним ставленням до оточуючих їх 

умов життя – природного і соціального середовища. У територіальних 
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спільнотах здійснюється обмін всіма основними видами діяльності людей, які 

забезпечують соціальне відтворення населення. Внаслідок цього вони можуть 

функціонувати як відносно самостійні соціальні утворення [5, с. 3-8]. А. 

Чернишов розуміє під регіоном соціологічну кваліфікацію тієї чи іншої 

адміністративно-територіальної одиниці, населення яка об'єднана загальними 

виробничо-економічними взаємозв'язками, єдиною соціальною 

інфраструктурою, місцевими засобами масової комунікації, органами влади та 

місцевого самоврядування. Регіон є природно-історичним простором, в рамках 

якого здійснюється соціально-економічна і суспільна діяльність людей, які 

проживають в ньому. Політичний простір регіону являє собою організацію його 

політичного життя, сферу реалізації державної влади на місцях і громадського 

самоврядування [6, с. 6-7]. Таким чином в сучасній науковій літературі регіон 

розглядається як єдність соціального, економічного, культурного, природно-

історичного та політичного просторів. Саме поняття регіону включає в себе 

кілька складових (рис. 1.1).  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Складові  поняття регіону, як об’єкта управління 
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географії поняття «регіон» (від лат. Regionis – область) означає те ж, що і 

район; «Територія (акваторія), часто дуже значна за своїми розмірами, не 

обов'язково є таксономічною одиницею в будь-якій системі територіального 

розподілу» [7, с. 111]. Існує географічна єдність регіону: центр, навколо нього 

каркас [8].  

Друга складова поняття «регіон» – економічна. В економіці під регіоном 

розуміється значна частина землі країни з більш-менш однорідними 

природними умовами і характерною спрямованістю розвитку продуктивних сил 

на основі поєднання комплексу природних ресурсів з відповідною 

перспективною матеріально-технічною, виробничою і соціальною 

інфраструктурою [3]. Центр регіону – його господарське ядро, навколо центру 

зосереджена основна промисловість, сільське господарство, щільність 

населення тут вище [9, с. 12].  

Регіональна економіка розглядає регіон як «просторово обмежену 

частину єдиного народногосподарського комплексу», тобто як структурний 

елемент господарського комплексу країни [10, с. 6]. Ряд авторів підкреслюють 

комплексний характер регіону як господарської єдиної системи зі складною 

структурою. В рамках регіону здійснюється весь процес відтворення сукупного 

суспільного продукту [11, с. 129]. Основними ланками економічного 

районування визначаються великі економічні райони – макрорегіони. Вони 

являють собою цілісні територіальні частини народного господарства, 

територіально-виробничі комплекси, сформовані на базі великої території, яка 

відрізняється від інших частин країни спеціалізацією в народному господарстві, 

своєрідним економіко-географічним положенням, природними і трудовими 

ресурсами [12, с. 23]. У складі макрорегіонів присутні райони середньої ланки 

або мезорайону, до яких відносяться області, краю. І вже райони середньої 

ланки можуть поділятися на мікрорайони: адміністративні міські та  сільські 

райони.  

Третьою складовою поняття «регіон» є політико-адміністративний поділ 

території регіону, його політико-адміністративна структура. Оскільки владно-
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силовими відносинами пронизані всі господарські відносини, політико-

адміністративна структура регіону збігається з його економічною структурою. 

Саме рівні адміністративного поділу забезпечують регіону необхідні умови 

соціально-економічного функціонування.  

Четверта складова – етнічна структура регіону. Довгий час ця складова 

практично не бралася до уваги при організації функціонування регіонів, 

дотримувався принцип єдності політичного, економічного та етнічного. 

Післяреволюційний розподіл на окремі регіони відбувався по національно-

територіальній ознаці.  

Наступна, п'ята складова поняття «регіон» – соціокультурна. Її можна 

виділити в якості детермінанти суспільного розвитку в силу двох обставин:  

1) більшість діючих в соціальній системі факторів є специфічно людські 

способи діяльності, тобто феномени культури;  

2) всі фактори, що діють в суспільстві або впливають на нього (в тому 

числі природні), навіть в тих історичних ситуаціях, коли вони виходять на 

перший план, опосередковані суспільною психологією.  

Культуру можна зрозуміти як ядро, в якому відображається мотивація 

діяльності людей. Культура багатошарова, ієрархічна, внутрішньо суперечлива. 

Але найважливіше, а може бути, і центральне місце в ній займає програма 

діяльності суб'єкта. У повсякденному житті люди діють відповідно до 

історично сформованого змісту культури. Будь-який соціальний суб'єкт – від 

суспільства в цілому до особистості з усіма проміжними ступенями між ними у 

вигляді спільнот – формує свою субкультуру, або культуру певного суб'єкта як 

соціокультурного цілого [13-16]. Вона і містить програму діяльності 

відповідного суб'єкта. Отже, з соціокультурної точки зору, регіон – це люди, які 

проживають на його території і утворюють певну історико-культурну 

спільність з властивим тільки їм складом характеру, укладом життя. Вони 

мають свої власні уявлення про те, як повинні вирішуватися ті чи інші 

проблеми, вони щодня вирішують їх, з тим чи іншим ступенем  

консерватизму [17, с. 23].  
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Шоста складова «регіону» репрезентує правову сферу. Діяльність в 

регіоні обов'язково підлягає правовому регулюванню; законотворчість в 

регіональній області має велике значення для нормального функціонування 

регіону, а взаємодія центральної і регіональної законодавчої влади може бути 

джерелом як конфліктів, так і нормальної життєдіяльності регіону.  

Загальну політику функціонування регіону визначає його сьома складова: 

політична. Вона являє собою цілісну, впорядковану сукупність політичних 

інститутів, ролей, відносин, процесів, принципів політичної організації 

суспільства в регіонах, підпорядкованих прийнятим в конкретному суспільстві 

політичним, соціальним, юридичним, ідеологічним, культурним нормам, 

історичним традиціям і настановам політичного режиму. Саме політична 

система в регіоні організовує відносини між суспільством і державою, визначає 

перебіг політичних процесів, які включають інституціоналізацію влади, 

характеризує стан політичної діяльності, рівень політичної творчості в 

суспільстві, характер політичної участі, не інституціональних політичних 

відносин [1]. Політична система являє собою одну з частин або підсистем 

сукупної суспільної системи. Центральне становище політичної системи в цій 

системі визначається провідною організаційною і регулятивно-контрольною 

роллю самої політики [18]. Регіон як єдиний політичний простір є сукупністю 

установ і способів, за допомогою яких здійснюється вплив населення на 

місцеву владу в плані її формування (активне виборче право), позначення і 

коригування соціальної політики, і система політичного контролю влади над 

населенням [6, с. 5].  

На підставі вищевикладеного регіон визначається як цілісна соціальна 

система, яка володіє всіма характеристиками соціуму. Ця система має єдину 

структуру, що включає фізико-географічну, економічну, політико-

адміністративну, етнічну, соціокультурну, правову, політичну підструктури, 

відповідні їм соціальні інститути, при визначальній ролі інститутів управління 

в організації життя регіону. І, нарешті, основним суб'єктом і об'єктом 

управління регіоном є людина, об'єднаний в соціальні спільності і вступає в 
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соціальні відносини з іншими людьми.  

Таким чином, регіон є цілісною, просторово-організованою формою 

життєдіяльності соціуму як системи, складне і комплексне явище. Така форма 

має свій зміст. Ця взаємодія суб'єктів в процесі відтворення умов 

життєдіяльності; матеріально-речові фактори, які виступають основою 

відтворення; кількісні та якісні показники, що характеризують результат – 

рівень соціально-економічного розвитку. Крім цього, в регіоні існують 

функціональні внутрішньосистемні зв'язки, які випливають з відносин 

власності, відносин з розподілу предметів ведення і повноважень. Регіон є 

механізмом, елементи якого взаємопов'язані, взаємозалежні і доповнені 

механізмом зовнішнього регулювання. Такі якості, як відносна відособленість, 

цілісність, комплексність, структурованість, підпорядкованість єдиної мети, 

зв'язків із зовнішнім середовищем і визначають регіон як складну соціальну 

систему. Одним з найефективніших методів пізнання систем представляється їх 

моделювання, тобто заміна реальних систем їх моделями. Операції або 

експерименти, які неможливо або важко, довго і дорого проводити з реальною 

соціальною системою (регіоном), можна успішно проводити з її 

математичними, комп'ютерними моделями, а отримані результати можна 

поширити з дотриманням подібності на реальну систему 

Як об'єкт стратегічного регулювання, регіон – це інституційно виділений  

із зовнішнього середовища і володіє системними властивостями гетерогенний 

економічний простір мезомасштабу, сформований ендогенними факторами і 

резервами, необоротно і нерівномірно еволюціонує в системі екзогенних 

ресурсів і умов господарювання, представлений територіальним 

співтовариством з загальними інтересами і цінностями [9]. З даного визначення 

випливають ключові властивості регіонального господарського простору – його 

системна гетерогенність (тобто неоднорідність в рамках цілісної пов'язаності) 

та принципова нерівномірність еволюції, що стимулює до подолання дивної 

ілюзії про можливість вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку 

регіонів у масштабі країни. Як суб'єкт стратегічного розвитку, регіон – це 
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соціально відповідальна мультистейкхолдерска просторова корпорація. 

Регіони, як і сучасні компанії, стають свого роду моральними агентами 

суспільства, а спектр їх інтересів включає поряд із забезпеченням стійкого 

зростання ВРП і вирішенням соціальних завдань також задоволення потреб 

широкого кола зацікавлених сторін, вигодонабувачів, стейкхолдерів 

(stakeholders), в тому числі інвесторів, туристів, підприємців, місцевого 

населення, різних громадських груп і держави. Регіони, інтеріоризучи  

ринковий механізм, все в більшій мірі знаходять формат «розширеного 

підприємства» (extended enterprise) [39], що постає вузловим елементом в 

мережі взаємопов'язаних внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, що створюють, 

підтримують і розширюють його ринкові можливості. 

 

1.2. Методи реалізації регіонального маркетингу 

 

У складних економічних і соціальних умовах зростає значення активної 

територіальної політики, послідовна реалізація якої дозволить не тільки 

подолати спад виробництва, але і вийти на економічне зростання. У ситуації 

екстремально мінливих умов зовнішнього середовища одним з підходів до 

реалізації економічної політики, в тому числі і на регіональному рівні, виступає 

регіональний маркетинг. Необхідність формування концепції регіонального  

маркетингу як інструмент регіональної економічної політики обумовлена 

наступними причинами, які простежуються у багатьох висловлюваннях 

вітчизняних вчених:  

- зростає незадоволеність громадян якістю роботи територіальних 

установ, які не здатні виконувати свої прямі обов'язки по обслуговуванню 

потреб населення;  

- загострюється конкуренція на ринку територій між регіонами, містами;  

 - зменшується обсяг фінансування державних програм і послуг через 

постійне дефіциту бюджету;  

- існує традиційний бюрократизм апарату влади, що ставить часто свої 
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корпоративні цілі вище інтересів суспільства і окремих громадян;  

- змінюється соціальна структура суспільства (з'являються нові соціальні 

групи і верстви, які мають свої специфічні інтереси і потреби); 

 - посилюється зростання громадських рухів, ініціативних груп та груп 

тиску, що впливають на державну політику; 

 - відбувається диференціація попиту на ринку послуг і товарів.  

У плані стимулювання ділової активності та створення умов для 

економічного зростання дуже актуальним видається регіональний  маркетинг, 

за допомогою якого стає можливим визначити стратегічні напрямки розвитку 

окремих галузей економіки території на найближчу і віддалену перспективу, 

рівень затребуваності територіального продукту, його конкурентоспроможність 

і місце в процесі задоволення запитів споживачів. В результаті такого 

позиціонування регіональний маркетинг вирішує два взаємопов'язані завдання:  

1) визначається між територіальна конкуренція і виробляється 

промислова політика, яка дозволяє на основі незадоволених очікувань 

споживача формувати нові напрями вдосконалення якості продукції, структури 

територіального продукту, форм і методів виробництва з метою отримання 

передового прогресивного територіального продукту, який здатний з 

випередженням задовольняти поточні потреби ринку і відповідати 

перспективним запитам споживачів; вельми вірогідним стає формування 

адекватної, селективної програми розвитку структури промислового комплексу 

на інноваційній основі;  

2) позиціонування продуктів регіонального та муніципального 

виробництва на між територіальному ринку дає можливість визначити вільні 

ринкові ніші і ніші, зайняті товарами-субститутами, де спостерігається досить 

високий ступінь незадоволеного попиту, відкладеного попиту і попиту, 

орієнтованого на майбутні періоди.  

Отже, можна зробити висновок, що в рамках регіонального маркетингу 

стає можливим формування нових напрямків і нових галузей в структурі 

промислового виробництва на основі історично сформованої виробничої бази, 
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кадрового потенціалу, наявних ресурсів і геополітичного положення.  

Таким чином, регіональний маркетинг в якості основної своєї задачі 

визначає формування інноваційних підходів до розвитку економіки території, 

орієнтованих на можливості зовнішнього середовища, і інноваційних методів 

реалізації даних підходів. У цьому процесі регіональний маркетинг виступає в 

якості першої і головної ланки інноваційного ланцюжка формування нових 

видів виробництва, нового асортименту товарів в рамках регіональної 

економіки. Від того, наскільки регіональний маркетинг чітко сформулює 

майбутні і поточні потреби на ринку, визначить ємність і структуру споживчого 

ринку, характеристику вільних ринкових ніш, будуть залежати структура і 

рівень інноваційної програми регіону. Таким чином, регіональний маркетинг є 

базисом, основою формування інноваційної політики території. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показує, що для формування 

структури і складу механізму територіального маркетингу потрібно 

використовувати представлені нижче методи.  

1. Визначення цілей і завдань етапів територіального маркетингового 

циклу. 

 2. Декомпозиція цілей і завдань по етапах (вибір критеріїв, напрямків і 

методів декомпозиції).  

3. Подання безлічі функцій територіальної маркетингової системи і їх 

структуризація за напрямками.  

4. Агрегування функцій на мікро- і макрорівнях. 

5. Формування зв'язків і відносин в рамках модульного уявлення 

агрегованого складу функцій.  

6. Процесне уявлення механізму функціонування територіального 

маркетингу.  

Маркетинговий цикл має 5 рівнів. На першому рівні формуються загальні 

територіальні соціально-економічні, інвестиційні, інноваційно-технологічні, 

промислово-виробничі цілі території. Вони дозволять зорієнтувати механізм 

територіального маркетингу в даному напрямку. На базі цілей першого рівня 
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формуються цілі другого. Це цілі маркетингу території в рамках розвитку 

останньої, які в підсумку визначають межі відособленого етапу маркетингового 

циклу, його місце, місію і завдання. На третьому рівні (рівні стратегічних цілей) 

в рамках визначених кордонів другого рівня формуються цілі конкретного 

етапу маркетингового циклу. Якщо на другому рівні визначалися напрями 

реалізації цілей даної території, позначалася область функціонування 

територіального маркетингу в рамках даного етапу, то на третьому рівні 

виявляються сутність і природа цілей і завдань цього етапу відповідно до його 

місією і призначенням.  

На третьому рівні формується детальний перелік всіх напрямків 

діяльності в рамках концептуальних напрямів другого рівня. Основною метою 

третього рівня є докладний опис оперативних і тактичних цілей. 

На четвертому рівні (рівні оперативно-тактичних цілей) проводиться 

кількісний опис цілей, що реалізуються в найближчій і віддаленій перспективі. 

Опис здійснюється таким чином, щоб можна було застосувати системні 

інструменти та методи математичного і логічного моделювання для визначення 

параметрів досяжності мети і формування кількісних цілей, що вимірюються за 

допомогою наявних інструментів. В рамках оперативно-тактичних цілей 

формуються кількісні параметри цілей територіального маркетингу для 

кожного етапу територіального маркетингового циклу.  

Кількісне визначення цілей необхідно для формування на п'ятому рівні 

маркетингового циклу безлічі завдань, що дозволяють досягти мети території в 

зовнішньому середовищі. Чим точніше ми сформулюємо цілі на третьому рівні, 

чим чіткіше задамо параметри цілі на четвертому рівні, тим більше ймовірності 

отримати найбільш повний перелік завдань на п'ятому рівні.  

Повний перелік завдань, в свою чергу, дозволяє за допомогою деком-

позиції визначити безліч об'єктивних функцій управління територіальним 

маркетингом, остаточний (повний) перелік яких буде залежати від повноти 

реалізації кожного рівня цілепокладання в представленій ієрархії.  

Важливою умовою при сегментуванні в регіональному маркетингу є 
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вибір факторів соціально-економічного простору регіону. З огляду на це методи 

сегментування пропонується поділити на групи: 

 1) методи дослідження економічного середовища. Показниками такої 

групи є: валовий регіональний продукт (ВРП), середня оплата праці, частка 

оплати праці у ВРП, прожитковий мінімум, рівень бідності населення, рівень 

інфляції, рівень безробіття, темпи зростання ВРП (на рік), індекс промислового 

виробництва, індекс споживчих цін, дефіцит бюджету, структура власності, 

рівень монополізації, розміри прямих і непрямих податків, сальдо платіжного 

балансу, ступінь криміналізації економіки;  

2) методи дослідження соціо-політичного середовища. Основними 

показниками тут виступають: співвідношення зростання доходів і витрат 

населення, середній рівень споживання найважливіших продуктів харчування, 

ступінь забезпеченості житлом та іншими необхідними умовами 

життєдіяльності (установи охорони здоров’я, об’єкти соціально-культурної 

сфери), рівень освіти, тривалість життя, рівні народжуваності, смертності, 

захворюваності, розмір міграції населення та ін. [4, с.87]. Окрім того, 

Забрянський Г. І. пропонує виділяти такий показник, як інтенсивність 

злочинності (кримінальна ураженість населення) [5, с.45];  

3) методи дослідження природного середовища, що характеризуються 

такими показниками, як викиди шкідливих речовин, використання і охорона 

лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій. 

У ході позиціонування внутрішніх переваг регіону, перш за все, 

формується його образ у суб’єктів цільових ринків, а програма розвитку регіону 

закріпляє позитивні риси цього образу. Тому сегментація є методом збору й 

аналізу інформації, а позиціонування – методом її систематизації.  

Для позиціонування внутрішніх переваг регіону використовуються такі 

методи, як іміджмейкинг, реклама, брендинг, зв’язки з громадкістю, 

формування стереотипів, інформаційне маніпулювання. Залежно від цілей 

регіонального маркетингу можна виділити три групи методів: 

 1) соціальні методи, що враховують політико-правову базу і стандарти 
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соціальної поведінки та спрямовані на поліпшення якості життя населення, 

зміцнення соціальних організацій, підвищення соціальної зрілості суспільства, 

тобто на реалізацію однієї з цілей регіонального маркетингу – задовольняти 

інтереси суспільства;  

2) економічні методи, що націлені на розвиток ділового, науково-

технічного, економічного розвитку регіону або відповідної інфраструктури та 

узгоджують інтереси споживачів. Завдяки цим методам відбувається 

економічний розрахунок із використанням економічних законів і категорій 

ринкової економіки – економічне стимулювання; 

 3) комунікаційні методи, що демонструють відкритість регіону для 

контактів (інвесторів) і дозволяють зовнішнім суб’єктам краще пізнати й 

реалізувати свої потреби. Така група методів задовольнятиме інтереси 

регіональних органів державного управління і підлягатиме контролю з боку 

макрорівня 

Необхідність маркетингового механізму публічного управління 

розвитком регіону пояснюється, по-перше, з новою домінуючою логікою 

стратегічного територіального менеджменту, в рамках якої адміністративні 

методи регулювання доповнюються ринковими методами, причому останнім 

відводиться все більшого значення. По-друге, очевидно посилення конкуренції 

між регіонами за інвесторів, жителів, туристів і ринки збуту, причому регіони 

стають «територіальними платформами» інтеграції бізнесу в глобальне 

середовище. По-третє, сучасна ринкова економіка – це «економіка вражень», в 

якій найбільш обмеженим ресурсом є увага споживачів, яка підвищує значення 

креативних когнітивних технологій і нематеріальних активів (іміджу, дизайну, 

айдентики, брендів). По-четверте, глобальне розширення і гіперціркуляціі 

інформаційного середовища створюють принципово нові можливості для 

просування брендів територій і супутні їм загрози: інформація формує все, в 

тому числі конкурентоспроможність, стійкість і безпеку регіонів. 
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1.3. Сутність і структура маркетингового механізму публічного 

управління розвитком регіону 

 

У рамках концепції маркетингового управління пропонується 

формування 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 є вирішення протиріччя між існуючою системою 

державного управління регіональним розвитком та ідеологією маркетингового 

управління регіоном, спрямованого на задоволення потреб споживачів регіону і 

підвищення конкурентоздатності регіону. 

Розвиток територіального маркетингу ґрунтується на наступних 

концептуальних принципах:  

– зовнішня і внутрішня орієнтованість;  

– інтегрованість;  

– цілісність;  

– доповнюваність; 

– процесність;  

– прогресивність;  

– диференційованість механізму функціонування.  

Принцип зовнішньої і внутрішньої орієнтованості встановлює 

необхідність узгодження розвитку як зовнішніх цілей і завдань розвитку 

території, так і внутрішніх можливостей і ресурсів, які існують на поточний 

період. Тобто даний принцип визначає необхідність формування активної 

надбудови, яка моделює цілі і завдання розвитку території і відповідної їй 

ресурсної, інтелектуальної, виробничої та інноваційної бази.  

Принцип орієнтованості передбачає узгодженість цілей і завдань 
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територіальної маркетингової системи у зовнішньому середовищі з цілями і 

завданнями організацій і підприємств, які становлять територіальний 

виробничо-промисловий комплекс. Іншими словами, територіальний 

промисловий комплекс повинен визначати цілі територіального маркетингу в 

зовнішньому середовищі, але при цьому цілі і завдання територіального 

маркетингу повинні бути ширше і глибше маркетингових цілей і завдань, що 

становлять територіальну економічну систему підприємств, інакше розвиток 

територіального маркетингу пройде по замкнутому колу і скорочується спіралі. 

Даний принцип забезпечує перевагу цілей територіального маркетингу над 

цілями маркетингу підприємств, щоб створити умови для розвитку 

територіальних підприємств.  

Принцип інтегрованого розвитку полягає в тому, що виходячи з усього 

різноманіття територіального виробничого потенціалу формується сукупний 

територіальний продукт, який представляється в зовнішньому середовищі як 

інтегральна сукупність властивостей і параметрів територіальної економічної 

системи в вигляді безлічі товарів і послуг, можливих для будь-якої інтеграції в 

напрямку повної задоволеності потреби зовнішнього середовища в тому чи 

іншому продукті, який, в свою чергу, виступає у вигляді набору продуктів і 

послуг територіальної економічної системи. Даний принцип передбачає, що 

структура територіальної маркетингової системи базується на пріоритетних 

напрямках, що відповідають напрямам стратегії територіального розвитку, в 

рамках яких інтегрується розвиток маркетингових систем територіальних 

підприємств. Таким чином, формуються пріоритетні напрямки, взаємопов'язані 

між собою; ці напрямки визначають стратегічний розвиток територіальної 

маркетингової системи. У межах розвитку ТМС створюються галузеві 

територіальні маркетингові підсистеми, представлені у вигляді територіальних 

маркетингових кластерів, що сприяє правильної орієнтації маркетингових 

систем підприємств, з'єднанню зусиль по комплексній розробці товарних ніш, 

забезпечення територіального маркетингу гарантіями адміністрації території і 

територіальним маркетинговим потенціалом, що включає в себе використання 
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територіального статусу, територіального бренду, символіки і т. д., що значно 

покращує позиціонування окремих підприємств і їх конкурентні переваги на 

міжміському ринку.  

Принцип цілісності передбачає розвиток усіх інструментів, методів і 

форм реалізації територіального маркетингу, повноту всіх його функцій в 

рамках територіальної маркетингової системи. Цілісність забезпечується за 

допомогою використання при формуванні ТМС територіального 

маркетингового циклу, етапи якого розподілені по цілям і завданням в кожному 

поточному періоді. В результаті визначається безліч функцій територіального 

маркетингу, абсолютна реалізація яких призводить до перекосів 

функціональної структури ТМС. Це, в свою чергу, викликає невідповідність 

територіального маркетингу цілям і задачам ТМС, веде до вузькості уявлення 

території у зовнішньому середовищі, а також обумовлює недосконалість 

маркетингових інструментів. 

Принцип доповнюваності фіксує, що цілісно сформованій територіальній 

маркетинговій системі відповідно до об'єктивних територіальним 

маркетингових циклів закономірно бракує функцій і завдань, необхідних для 

позиціонування території в зовнішньому середовищі. Справа в тому, що кожен 

окремо взятий маркетинговий цикл реалізується в рамках території і в силу 

об'єктивних причин і передумов, зазначених вище, має перекоси, які він як 

об'єкт територіальної маркетингової системи закономірно переносить на її 

склад і структуру, оскільки будь-яка ТМС відображає особливості свого 

регіону. Таким чином, принцип доповнюваності характеризує ТМС як відкриту 

систему, яка, в свою чергу, визначає розвиток маркетингу території, так як 

розвиток є властивість, властиве відкритій системі.  

Принцип процесності передбачає системність розвитку маркетингової 

системи, наявність у неї тимчасових і просторових характеристик. Тобто 

визначають тривалість процесу, змінні параметри його початку (входу) і 

закінчення (виходу), структуру елементів і їх тимчасову ієрархизацію, процесні 

зв'язки і відносини між елементами і такі параметри, як інтенсивність, частота, 
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насиченість процесу, сукупність шляхів і напрямків його реалізації. Володіючи 

всіма ознаками системності, процес розвитку територіального маркетингу 

представляється як системний об'єкт, до якого можна застосувати для його 

вивчення та формування все системні правила і процедури. Даний принцип 

дозволяє висловити організаційний розвиток територіального маркетингу у 

вигляді системного механізму, що визначає логіку взаємозв'язків структурних 

елементів, збудованих за процесним ознаками.  

Принцип прогресивності вказує на необхідність постійного, планомірного 

розвитку елементів і функцій територіального маркетингу відповідно до закону 

піднімаються потреб. Відповідно до даного закону зміни в складі і структурі 

територіального маркетингу закономірно відстають від постійно розвивається 

зовнішнього середовища, яка визначається зміною параметрів запитів 

споживачів. У зв'язку з цим концепція і механізм територіального маркетингу 

повинні будуватися як відкрита система, що включає в себе елементи, які 

мають властивості вдосконалення, саморозвитку; ці елементи орієнтують 

механізм територіального маркетингу на критерії випереджаючого розвитку, в 

результаті якого даний механізм та організаційна структура, формуються з 

урахуванням випередження поточних і майбутніх потреб ринку.  

Таким чином, сформована концепція територіального маркетингу стає 

орієнтованою на довгострокову перспективу і знаходить можливість 

передбачення і передбачення майбутніх потреб зовнішнього середовища, 

орієнтованих на параметри територіального сукупного продукту.  

Принцип диференційованості визначає необхідність асортиментної 

ієрархизації і вертикальної впорядкованості територіального сукупного 

продукту і виділення обмеженого безлічі товарних груп, відповідно до яких 

формується пропозиція територіального сукупного продукту на зовнішньому 

ринку. Таким чином, диференціація визначає характер концепції 

територіального маркетингу в відносні різних товарних груп, що реалізуються 

на ринках різних видів у зовнішньому середовищі. Виходячи з цього 

передбачається подання концепції територіального маркетингу як 
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багаторівневої сукупності товарних стратегій, що визначають різні елементи і 

чинники механізму територіального маркетингу на ринках різних видів. 

Реалізація принципу диференційованості обумовлює необхідність розширення 

маркетингових досліджень в рамках територіального маркетингу, посилення 

спеціалізації та формування ринкового профілю з метою визначення 

адекватних ринкових ніш і пропозицій, відповідних маркетингових 

інструментів, цінової політики, політики просування, що в цілому повинно 

формувати збірний образ території, що втілюється в її бренд.  

Принцип диференційованості дозволяє оптимально витрачати ресурси 

території, оптимізувати витрати на територіальний маркетинг і сформувати 

ієрархію територіального сукупного продукту в рамках пріоритетних напрямків 

з метою комплексного уявлення території в зовнішньому середовищі. Крім 

цього принцип диференційованості дає можливість чітко структурувати 

відповідно до територіальними групами промислово-виробничий потенціал 

території та визначити пріоритетні, перспективні, допоміжні, що підтримують і 

забезпечують напрямки, що в цілому дозволяє чітко уявити сукупність 

пропозицій продукції території в зовнішньому середовищі і формувати товарні 

групи з метою повного і комплексного задоволення потреб останньої.  

Функції маркетингового механізму визначаються сукупністю 

функціональних завдань маркетингу, що розв’язуються послідовно і у 

взаємозв’язку відповідно до логіки здійснення діяльності в рамках регіону. 

Вони включають три блоки: 

1) аналітично-оціночні (дослідження та сегментація ринку, дослідження 

споживачів, дослідження конкурентів); 

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

стратегія стимулювання ринку, стратегія просування регіону); 

3) результуючі (маркетингові плани, маркетингові програми, 

маркетингові проекти). 

Складові маркетингового механізму державного управління розвитком 

регіону та їх зміст представлені в таблиці 1.2.  
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Таблиця 1.2 – Структура маркетингового механізму державного управління 

розвитком регіону 

Складові Зміст 

Мета Вирішення протиріччя між існуючою системою державного управління 

регіональним розвитком та ідеологією маркетингового управління регіоном, 

спрямованого на задоволення потреб споживачів регіону і підвищення 

конкурентоздатності регіону 

Завдання - забезпечення виконання трьох основних функцій території - як місця 

проживання, як місця відпочинку і як місця господарювання 

- 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, стимулювання, 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 просування регіону) 

- результуючі (маркетингові плани, маркетингові програми, маркетингові 

проекти) 

Методи - збору інформації 

- аналізу маркетингової інформації (оцінка обсягу, структури, потенціалу, 

збалансованості, стійкості ринку; вивчення потреб; оцінка конкурентів; 

вивчення поведінки покупців; оцінка просування регіону; оцінка 

ціноутворення; оцінка сегментації); 

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

Інструменти Реклама, брендинг, розвиток міської символіки, Інтернет-комунікацій, 

виставково-ярмаркова діяльність 

 

Механізм реалізації регіональної маркетингової стратегії є способом  

цілеспрямованого, упорядкованого, системного підвищення рівня ринкової 

орієнтації адміністративних, соціокультурних і бізнес-процесів в регіоні 

шляхом формування інтерактивного комунікаційного середовища, динамічного 

узгодження інтересів основних стейкхолдерів і використання ефективної 

комбінації маркетингових технологій просування регіонального бренду і 

комплексу суббрендів.  

Згідно з логікою моделі [21, с. 107-112], суб'єкт регіонального управління, 
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реагуючи на вихідні умови і ресурси середовища і початковий стан ринкової 

орієнтації економіки регіону і системи територіального менеджменту, приймає 

рішення про здійснення маркетингової стратегії розвитку регіону. Механізм 

здійснення маркетингової стратегії регіону включає попередню стадію, 

пов'язану з проведенням аналізу маркетингового потенціалу і бенчмаркінгу 

кращих практик територіального маркетингу, що дозволяє перейти до 

діагностики ринкових проблем і можливостей, визначенню регіональної 

ідентичності і прогнозування майбутніх трендів і сценаріїв розвитку. Щоб 

уникнути розпилення об'єктивно обмежених ресурсів проекту проводиться 

сегментація стейкхолдерів, визначення пріоритетних цільових аудиторій, на 

основі чого розробляється концепція позиціонування регіону на внутрішньому, 

регіональному, національному та зарубіжних ринках. Конструювання моделі 

регіонального маркетингу передбачає «наскрізну» ринкову орієнтацію системи 

територіального менеджменту і більшої частини адміністративних, 

соціокультурних і бізнес-процесів, що здійснюються в економічному просторі 

регіону. Виконання цього стратегічного завдання методологічно можливо на 

основі концепції компонентної структури територіального товару, а також 

модифікованих версій виробничої і клієнтоорієнтованої версій комплексу 

маркетингу [28]. Тим самим забезпечується центричність регіонального 

маркетингу, яка відповідає принципам «нової домінуючої логіки маркетингу» і 

маркетингу відносин, включаючи:  

 систематизацію регіональної пропозиції в форматі ешелонованого 

«портфеля» (пулу) суббрендів, що формуються в рамках зонтичного бренду 

регіону, розробку «збутової» і « цінової »політики (в тому числі податкові 

режими, система бонусів і преференцій, програми лояльності та ін.), а також 

механізмів просування;  

 деталізацію («налаштування») конкретних об'єктів просування (по 

компонентах структури регіонального «товару»), включаючи матеріальні, 

нематеріальні, проектні, сервісні, інституційні та імпресіоністичні, що дозволяє 

системно представити «товар території» ринку;  
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 адаптацію («підстроювання») системи регіонального маркетингу під 

інтереси і потреби цільових стейкхолдерів за допомогою:  

 уточнення конкретних пропонованих їм рішень наявних проблем; 

 розробки рекламного, іміджевого і PR-контенту і способів його 

надання, а також альтернативних і комплементарних способів ідентифікації 

регіональних брендів;  

 чіткої характеристики додаткової цінності, одержуваної 

стейкхолдерами в результаті придбання територіального «товару»; 

 визначення шляхів доступу до ринкових пропозицій регіону. 

Стратегічна орієнтація маркетингу регіону забезпечується за допомогою 

визначення комплексу основних атрибутів стратегії [6, с. 7]: системи цілей, 

сформованих з урахуванням імперативних детермінантів, спрямованих на 

досягнення орієнтирів, тобто еталонних практик територіального маркетингу, 

відповідно до пріоритетів згрупованих по етапах здійснення.  

Це дозволяє конкретизувати стратегічні і тактичні напрями 

маркетингового забезпечення розвитку регіону в конкретних заходах з чіткими 

термінами і виконавцями. Запуск і реалізація проекту регіональної 

маркетингової стратегії відповідно до ресурсної концепції (resourse-based view) 

на основі теорії метавиробничої функції [7] передбачає: кадрове забезпечення 

стратегії і навчання співробітників регіональних і муніципальних адміністрацій, 

які беруть участь в її реалізації, комбінування маркетингових технологій, в 

тому числі конкретних методів та інструментів, визначення масштабів і форм 

матеріальної підтримки, а також інституційне, організаційне і інформаційне 

забезпечення стратегічних дій, в тому числі вибір формату інституційної 

структури координації територіального маркетингу, визначення набору 

показників і формату оцінки результатів і ефективності стратегії. 

Механізм реалізації маркетингової стратегії розвитку регіону має 

циклічний характер. В результаті кожного циклу кумулятивної взаємодії 

виділених функціональних блоків відбувається зміна параметрів стану ринкової 

орієнтації регіону і ступеня комерціалізації товару території, які фіксуються в 
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базі даних; при цьому змінюється зовнішнє середовище, а нові ринкові тренди 

відбиваються в базі знань.  

Накопичена інформація про зміни маркетингового потенціалу регіону та 

стану ринкового середовища в процесі здійснення стратегії інтерпретується на 

предмет наявності відхилень від цільових значень, відсутність яких дозволяє 

механізму автоматично повернутися до блоку «генератор», а їх наявність 

передбачає визначення коригувальних заходів, в результаті чого відбувається 

повернення до вихідного блоку механізму.  

Своєрідним «наскрізним» вектором територіального маркетингу є 

ефективне використання існуючих і створення нових унікальних переваг для 

залучення в регіон інвестицій і нерезидентів, для активізації та інтенсифікації 

життя місцевого населення, для зростання конкурентоспроможності 

регіонального бізнесу і т.д. Разом з тим, в умовах кризових процесів і 

несприятливої ринкової кон'юнктури важливіше використовувати адаптаційні 

можливості, зберегти накопичений потенціал і не допустити відтоку резидентів. 

Тому маркетингова стратегія регіону повинна функціонувати в різних режимах, 

між реактивним маркетингом (управлінням по змінам ринку) і проактивним 

маркетингом (управлінням ринковими змінами). 
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РОЗДІЛ 2.  

АНАЛІЗ Й ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

 

2.1. Особливості маркетингу органів публічної влади 

 

Використання маркетингу в органах публічної влади і управління стає 

найбільш актуальним в умовах ринкових відносин.  

Адміністративно-територіальний устрій Харківської області передбачає 

поділ на 27 районів, 7 міст обласного значення, 10 міст районного значення, 61 

селище міського типу. 7 міст мають обласне значення (Харків, Ізюм, Куп’янськ, 

Лозова, Люботин, Первомайський, Чугуїв). В області налічується 61 селище 

міського типу, 381 сільська рада, 1677 сільських населених пунктів.  

Найбільшим за територією є Балаклійський район, найменшими – Лозівська та 

Чугуївська міські ради. За чисельністю населення перші місця займають м. 

Харків, Харківський і Дергачівський райони. Найбільше скупчення населення 

спостерігається в містах Харкові, Лозовій і Чугуєві. Вигідне географічне 

розташування та наявний природно-ресурсний потенціал сприяють 

прискореному соціально-економічному розвитку Харківської області, внаслідок 

чого вона займає вагоме місце в економіці України. Місце Харківської області в 

регіональному розвитку України за даними додатку А, наведено у таблиці 2.1.  

 

Таблиця 2.1 – Місце Харківської області в регіональному розвитку України 

  

Валовий регіональний 

продукт 

ВРП у розрахунку 

на одну особу 
Індекси 

фізичного 

обсягу ВРП млн. грн % грн ранг 

Україна 3978400 100 94661 
 

103,8 

Вінницька 129162 3,25 83175 9 109,8 

Волинська 75660 1,9 73215 14 94,6 

Дніпропетровська 390585 9,82 122379 4 104,6 

Донецька 205046 5,15 49422 22 102,7 
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Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 4 5 6 

Житомирська 85294 2,14 70247 16 101,5 

Закарпатська 61335 1,54 48861 23 101,7 

Запорізька 155235 3,9 91498 6 103,7 

Івано-Франківська 86702 2,18 63254 18 106,5 

Київська 218737 5,5 123267 3 103,4 

Кіровоградська 73093 1,84 77816 13 107,5 

Луганська 40300 1,01 18798 25 105,2 

Львівська 214453 5,39 85198 8 105 

Миколаївська 92459 2,32 82149 11 107,7 

Одеська 197209 4,96 82903 10 103,6 

Полтавська 187381 4,71 134449 2 102,1 

Рівненська 67379 1,69 58332 20 107,4 

Сумська 75855 1,91 70576 15 103,2 

Тернопільська 57152 1,44 54833 21 104,3 

Харківська 247667 6,23 92864 5 102,1 

Херсонська 61955 1,56 59987 19 105,6 

Хмельницька 83034 2,09 65916 17 101,5 

Черкаська 103514 2,6 86319 7 104,9 

Чернівецька 41661 1,05 46136 24 105,4 

Чернігівська 78001 1,96 78118 12 103,2 

м.Київ 949531 23,87 320885 1 102,5 

 

За даними таблиці 2.1 ВРП Харківської області займає 6,23 % по Україні, 

за показником ВРП у розрахунку на одну особу Харківська область займає 5 

місце, Індекси фізичного обсягу ВРП склав 102,1%, тобто область розвивається.  

Органи публічної влади постійно мають справу з потребами населення, 

для задоволення яких мають ресурси, але їх ресурси обмежені, тому 

використання маркетингових пріоритетів і стратегій стає особливо ефективним, 

оскільки дозволяє, по-перше, підвищити результативність державних програм і 

послуг, по-друге, створює наукову основу для визначення стратегії і тактики 

управління розвитком регіону відповідно до потреб населення, по-третє, 

оптимізує весь управлінський цикл від визначення цілей і завдань політичними 
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лідерами до оцінки їх програм з точки зору споживачів, по-четверте, забезпечує 

масову підтримку владних структур, зростання довіри до їхньої політики і 

активну участь населення в державних програмах, по-п'яте, у державних 

службовців формується стереотип мислення, орієнтований на потреби 

громадян. 

Зупинимося детальніше на визначенні та конкретизації об'єктів 

маркетингу в державній сфері, серед яких можна умовно виділити наступні 

групи:  

1) суспільні блага: неподільні (наприклад, забезпечення громадської 

безпеки) і розділені (вищу освіту, страхове медичне забезпечення);  

2) державні управлінські та соціальні інститути, а також їх представники 

– з метою підвищення авторитету і довіри, сприяння їх діяльності з боку 

громадян і організацій різних форм власності;  

3) цілком територіальні утворення: країни, регіони;  

4) вигідні для держави і органів місцевого самоврядування та в той же час 

корисні для суспільства норми, цінності та ідеї;  

5) необхідні для реалізації законних прав та обов'язків що фінансуються з 

бюджетів різних рівнів організацій і галузей суспільного господарства товари 

та послуги: озброєння, медичні препарати і обладнання, товари і послуги для 

задоволення потреб державних служб і багато іншого;  

6) державні підприємства і організації, а також продукція, яка 

випускається ними продукція (послуги і товари); 

7) обов'язки та права громадян країни і юридичних організацій, які є 

важливими для функціонування і розвитку держави: несення військової 

повинності, сплата податків і внесків, участь у виборчих процедурах.  

Особливості маркетингу органів публічної влади також виражаються в 

наступних ключових аспектах:  

1) в опосередкованості ринкових відносин через те, що більша частина 

продукції представлена у вигляді послуги або громадського блага, а цілі 

маркетингової діяльності не відповідають комерційним [6, с. 44];  
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2) в істотному дефіциті фахівців і бюджетних коштів на проведення 

великих маркетингових заходів;  

3) в значної суспільної відкритості та контрольованості з боку різних 

суспільних груп і рухів, можливість якої встановлена і конкретизована у 

відповідному нормативно-правовому акті [3];  

4) вкрай висока залежність від рішень вищих органів державної влади;  

5) в масштабах по сфері застосування маркетингових інструментів і 

довгостроковості прийнятих рішень, тісно пов'язаних з політичною 

кон'юнктурою. 

На утримання і обсяг державних послуг і програм впливають законодавчі 

органи, політичні партії, громадські організації. Державні організації 

створюються для досягнення не тільки економічних, а й політичних цілей, для 

підтримки політичної влади і стабільності. 

В даний час складаються необхідні передумови і сприятливі можливості 

для впровадження концепції маркетингу в систему державного управління. Це 

означає формування нового напряму в теорії і практиці – державного і 

публічного маркетингу. У його сферу входить область невиробничих потреб, 

де, з одного боку, діють державні, регіональні і муніципальні органи 

управління, комітети, відомства, а з іншого – споживачі цих послуг: громадяни, 

профспілки, політичні та громадські організації, фінансові, промислові 

об'єднання, підприємницькі структури. 

У своїй маркетинговій діяльності суб'єкти некомерційного маркетингу 

(державні та регіональні структури) виконують весь комплекс функцій 

маркетингу в широкому колі областей людської діяльності, значно ширшому, 

ніж виробництво і просування товарів і послуг. До цих областей відносяться: 

політика, державне управління, охорона здоров'я, освіта, спорт, релігія, 

благодійна діяльність, оборона і безпека, наука і мистецтво. Суспільна 

значущість цих сфер анітрохи не менша (а в деяких аспектах навіть велика), ніж 

значимість матеріального виробництва і торгівлі. 

Некомерційний маркетинг сприяє більш повному та ефективному 
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задоволенню таких першорядних і життєво важливих потреб членів 

суспільства, як потреба в самосвідомості і самореалізації особистості; потреба в 

реалізації громадянських прав і свобод; потреба в участі в управлінні 

державою, суб'єктом федерації, муніципалітетом; потреба в безпеці; 

Маркетинг державних та регіональних суб'єктів включає маркетингову 

діяльність: 

– органів державної влади і управління (законодавчої, виконавчої, 

судової), наприклад, діяльність по доведенню до населення концепцій і програм 

економічного і соціального розвитку, вдосконалення обороноздатності і 

безпеки країни; 

– держбюджетних підприємств і організацій (охорони здоров'я, освіти, 

науки, культури), наприклад, діяльність по залученню пацієнтів, абітурієнтів, 

пропаганді наукових ідей, знань, культурних цінностей; 

– армії, наприклад, по пропаганді концепції військового будівництва, 

просуванню військової доктрини держави, залученню молоді на військову 

службу; 

– інших суб'єктів, що входять в цю численну групу. 

Ринок державних та регіональних установ є різновидом ринку 

організацій. Урядові установи закуповують товарів на суму близько 32% ВВП. 

Закупівлі від імені державних, регіональних і муніципальних установ 

включають в себе найрізноманітніші товари та послуги, які необхідні для 

досягнення поставлених перед країною цілей.  

Витрати на маркетинг публічних суб'єктів, як правило, відшкодовуються 

не безпосереднє споживачем конкретного некомерційного продукту, а 

непрямим чином за рахунок всіх учасників некомерційного обміну: 

суспільства, інститутів влади, комерційних і некомерційних суб'єктів, 

посередників, споживачів. Оскільки публічний маркетинг об'єктивно сприяє 

протіканню багатьох особливо соціально-значущих процесів, суспільство 

повинно бути в ньому зацікавлене. А інститути публічної влади, які покликані 

виражати інтереси суспільства, можуть сприяти широкому поширенню та 
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ефективному застосуванню публічного маркетингу, в тому числі апробувавши 

його в діяльності своїх структур. 

27 лютого 2020 року була прийнята стратегія розвитку Харківської 

області на 2021-2027 роки. Регіональна Виборча Рада Харкова проаналізувала 

цю стратегію та зіставила її з реальною ситуацією у регіоні.   

Проект Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки 

розглянутий на засіданні постійної комісії Харківської обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку регіону та міжнародного співробітництва. 

Під час засідання постійної комісії представники депутатського корпусу 

відзначили, що всі пропозиції, які надходили в процесі розроблення стратегії, 

враховувалися. Більш того, вперше для Харківської області у створенні «живої» 

стратегії розвитку регіону міг взяти участь кожен житель Харківщини. 

За результатом обговорення члени постійної комісії Харківської обласної 

ради з питань соціально-економічного розвитку регіону та міжнародного 

співробітництва прийняли рішення про підтримку проектів Стратегії розвитку 

Харківської області на 2021-2027 роки і Плану заходів з її реалізації у 2021-

2023 роках і рекомендували ці документи до розгляду під час пленарного 

засідання сесії обласної ради 27 лютого 2020 року. 

Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки є рамковим 

документом, який повинен визначати пріоритети регіональної політики та 

місцевого самоврядування. Документ визначає стратегічні цілі розвитку регіону 

та конкретні проекти, які спрямовані на досягнення цих цілей. Своєчасне 

затвердження стратегії дозволить Харківській області в 2021 році отримати 

фінансування Державного фонду регіонального розвитку – мова йде про суму 

близько 0,5 млрд грн. Стратегією розвитку Харківської області на 2021 - 2027 

роки визначено такі ключові цілі: 

– забезпечення високої якості життя населення на всьому просторі 

регіону; 

– створення чистого навколишнього середовища на всьому просторі 

регіону; 
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– побудова конкурентоспроможної і смарт-спеціалізованої просторової 

економіки з високою доданою вартістю; 

– забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні та створення 

інноваційно-інвестиційної інфраструктури; 

– забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в 

регіоні. 

Робочу групу з розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 

2021–2027 років та Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії 

розвитку Харківської області на період 2021–2027 років сформовано у 

відповідності до Розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації та у відповідності до Рішення Харківської обласної ради від 28 

лютого 2019 року № 915-VІІ Про розроблення Стратегії розвитку Харківської 

області на період 2021–2027 років та Плану заходів на 2021–2023 роки з 

реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027 років. 

До робочої групи з розробки Стратегії розвитку Харківської області на 

період 2021–2027 роки увійшло понад двісті фахівців, яких було розподілено на 

17 підгруп за напрямком питань: децентралізація, освіта, охорона здоров’я, 

розвиток культури, ЖКГ, громадська безпека, природокористування та 

екологія, розвиток підприємництва та інституцій громадянського суспільства 

тощо. 

Щодо територіального маркетингу, то цей функціонал виконує Підгрупа 

№17 – Розвиток  міжнародних зв’язків і територіального маркетингу. До складу 

підгрупи «Розвиток міжнародних зв’язків і територіального маркетингу» 

увійшли представники організацій та установ, які безпосередньо контактують із 

іноземними партнерами. Економічні та соціальні перетворення, які 

здійснюються наразі в державі, зокрема проведення децентралізації влади та 

передача повноважень і ресурсів на базовий рівень, об’єктивно вимагають 

переглянути методологію і практику територіального управління. 

Час вимагає від фахівців застосування концептуальних положень 

маркетингу в процесі управління регіоном. Водночас поглиблення та 
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розширення кожним регіоном міжнародних економічних відносин, змушують 

конкурувати за інвестиції, ринки збуту, відвідувачів, туристів, тому маркетинг 

територій все більше актуалізується та стає невід’ємним елементом державного 

й регіонального управління, акцентує перевагу при постановці цілей Стратегії 

розвитку Харківської області на задоволення потреб, як жителів області так і 

зовнішніх споживачів – інвесторів, туристів, відвідувачів різних міжнародних 

заходів. Учасники засідання формують своє бачення ключових питань 

міжнародного співробітництва, зокрема, окреслили сильні та слабкі сторони 

територіального маркетингу, а також висловили своє бачення щодо цілей і 

завдань, які повинні увійти до Стратегії розвитку Харківської області на період 

2021–2027 років. 

Для інформаційного супровіду процесів розробки Стратегії створено web-

сайт, де можна знайти всі методичні матеріали щодо її розробки. А також 

кожен мешканець Харківської області, незалежно від того, чи є він членом 

Робочої групи, може самостійно внести у реєстраційну форму на сайті свої 

пропозиції щодо написання Стратегії. 

В результаті сформовані місія і бачення регіону, стратегічні та операційні 

завдання. Проектні ідеї в план реалізації стратегії збирались на онлайн-

платформі. Всього на розгляд керівного комітету, який розробляв документ, 

надійшло 886 проектних ідей по всьому 25 операційним цілям. В стратегії та 

план її реалізації велику увагу приділили питанням і проектам із захисту 

навколишнього середовища, а також економічної складової. Зокрема, 

наскрізною темою документів є розвиток підприємництва та залучення 

інвестицій. У перспективі стратегічні документи дозволять області залучати не 

тільки фінансування ГФРР і місцевих бюджетів, а й брати участь у грантових 

програмах Європейського Союзу. 

Механізм реалізації Стратегії передбачає визначення точок зосередження 

зусиль та напрямів використання усіх видів ресурсів (організаційних, 

фінансових та інформаційних) за умови максимальної результативності їх 

використання для досягнення стратегічного бачення соціально-економічного 
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розвитку Харківської області. Реалізація Стратегії здійснюватиметься у два 

етапи:  

1. перший – 2021–2023 рр.;  

2. другий – 2024–2027 рр.  

Механізм реалізації Стратегії включає розробку Плану заходів 

регіонального розвитку на період 2021–2023 рр., по закінченні планового 

терміну проводиться оцінювання результатів.  

Стратегічні цілі розвитку Харківської області до 2027 р. наведені на 

рисунку 2.1. 

План заходів з реалізації Стратегії на 2024–2027 рр. передбачає заходи, 

обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх 

виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм та проектів, 

спрямованих на соціально-економічний розвиток Харківської області. 

 

 

Рисунок 2.1 – Стратегічні цілі розвитку Харківської області до 2027 р. 

 

Рівні економічного розвитку регіону можна представити у вигляді 

деякого ряду стадій розвитку конкурентоспроможності його економічних 

Стратегічна ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на всьому 
просторі регіону 

Стратегічна ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на 
всьому просторі регіону 

Стратегічна ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-
спеціалізованої просторової економіки з високою доданою вартістю 

Стратегічна ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури 

Стратегічна ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та 
самоврядування в регіоні 
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суб'єктів. Перша стадія базується на використанні класичних факторів 

виробництва; друга – на інвестиціях, третя – на інноваціях. Четверта стадія 

настає, коли накопичуються значні багатства і розвиток 

конкурентоспроможності зменшується. Виходячи з сучасного стану соціально-

економічного розвитку, Харківська область щодо конкурентоспроможності 

знаходиться зараз, швидше за все, на першій і частково на другий її стадіях. У 

зв'язку з цим в своєму розвитку їй доцільно спиратися на компоненти 

характерні для першої і другої стадій конкурентоспроможності, тобто на наявні 

чинники виробництва і інвестиції. Що стосується інноваційної стадії розвитку 

конкурентоспроможності, то її область (як і вся країна) ще не досягла. Четверта 

стадія конкурентоспроможності – за рахунок накопичених багатств в області – 

їй поки не доступна. Наявні в регіоні фактори виробництва можуть бути 

деталізовані. У факторі «земля» виділяють паливно-сировинні, грунтові, водні, 

рослинні, рекреаційні ресурси, а також особливості розташування території. 

Фактор «праця» підрозділяється на кваліфікований, напівкваліфікований і 

некваліфікований. В «капітал», крім фінансових активів, можна включити 

виробничі об'єкти, науково-дослідні та проектні організації, вищі навчальні 

заклади. Всім цим має Харківська область . 

На основі SWOT-аналізу побудовано SWOT-матрицю зв’язків між 

слабкими сторонами і загрозами, що визначають ризики, які можуть виникнути 

перед Харківською областю (рис. 1 Додаток Б1). 

Найбільш суттєвим викликом для економіки Харківської області є 

низький рівень інвестицій у промисловість області, який у поєднанні з високим 

рівнем фізичного та морального зносу виробничих фондів, недостатньою 

інноваційною активністю підприємств може призвести до деіндустріалізації та 

деградації економіки регіону та усіх сфер життєдіяльності. Головною 

передумовою нівелювання його впливу та компенсації наслідків є проведення 

послідовної державної політики щодо залучення іноземних та стимулювання 

внутрішніх інвесторів. Значною мірою забезпечить успішне протистояння 

цьому виклику також розширення державної підтримки промислового 
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розвитку, налагодження роботи експортно-кредитного агентства та сприяння 

інтеграції підприємств у глобальні ланцюги доданої вартості. 

Головним ризиком для Харківської області залишається зниження 

інвестування в економіку через політичну нестабільність, загрозу ескалації 

конфлікту на сході країни, високий рівень корупції, збереження негативних 

очікувань населення та низьку його купівельну спроможність. З посиленням 

впливу цього ризику можливе виникнення дефіциту зовнішнього інвестування 

через розгортання нової хвилі світової кризи. Водночас посилення конкуренції 

на світових ринках традиційного експорту разом з недосконалою регуляторною 

політикою знижують експортний потенціал економіки області, гальмують 

інвестування та пригнічують інноваційну активність підприємств, яка наразі є 

недостатньою і може й надалі знижуватися через обмеження на трансфер 

технологій, що також є наслідком посилення глобальної конкуренції. 

Загострення проблем соціального забезпечення, працевлаштування, політична й 

економічна нестабільність посилюють міграційні настрої населення і, з одного 

боку, призводять до збільшення притоку внутрішніх мігрантів, а з іншого, 

призводять до відтоку кращих кваліфікованих кадрів. Обидві тенденції 

знижують можливості надання якісних медичних, освітніх і соціальних послуг. 

На основі SWOT-аналізу побудовано SWOT-матрицю зв’язків між 

сильними сторонами і можливостями, що визначають порівняльні переваги 

Харківській області (рис. 2 Додаток Б2). 

Сильною стороною області є наявність великої кількості наукових та 

освітніх установ європейського рівня. Економіка області має значний рівень 

диверсифікації та індустріалізації, у  промисловості переважають переробні 

галузі, зокрема, машинобудування. Активізація співробітництва з країнами – 

членами ЄС, залучення іноземних та внутрішніх інвестицій підтримуватимуть 

розвиток високотехнологічних галузей, сприятимуть підвищенню інноваційної 

активності підприємств.  

В області сконцентрована значна частка ІТ-фахівців країни та освітніх 

установ, які забезпечують їх підготовку. В умовах глобалізації і тотальної 
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діджиталізації виробництва і сфери урядування ця сильна сторона є 

конкурентною перевагою області для залучення інвестицій. Розвинута сфера 

освіти, яка входить до 10 найбільших студентських центрів Європи у рамках 

розвитку співробітництва з країнами ЄС та іншими країнами світу за 

програмами академічного обміну забезпечить залучення іноземних студентів до 

вишів області, сприятиме поліпшенню трудового потенціалу.  

Помірний клімат, рівнинний рельєф, наявність високо родючих 

чорноземів сприяють розвитку диверсифікованого сільського господарства. 

Зростання попиту на продукти харчування у світі і тенденції до споживання 

органічних продуктів створює можливість для розвитку сільськогосподарських 

підприємств, фермерських господарств та харчової промисловості у сільських 

територіях області.  

Наявність покладів енергетичних корисних копалин за умови послідовної 

державної підтримки забезпечить області підвищення рівня енергонезалежності 

як у споживчій, так і  в виробничій сферах. Область є логістичним центром з 

розвинутою транспортною інфраструктурою, включаючи міжнародний 

аеропорт, що сприятиме розвитку співпраці в рамках Угоди про Асоціацію 

з  ЄС, за політичної підтримки ЄС та інших країн світу. 

Експертами робочих груп з підготовки Стратегії з урахуванням наведених 

вище досліджень було визначено такі смарт-спеціалізовані інноваційні 

кластери розвитку економіки Харківської області:  

– енергомашинобудування;  

– виробництво бронетанкової техніки;  

– авіаційна промисловість;  

– створення та виробництво нових матеріалів;  

– біофармацевтичний;  

– інформаційних технологій; 

– креативної індустрії;  

– агропереробний.  

Таким чином, у Харківській області було ідентифіковано наступні смарт-
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спеціалізовані інноваційні кластери, які мають потенціал до розвитку (рисунок 

2.2):  

 

Рисунок 2.2 – Потенційні доменні напрями спеціалізації Харківської 

області 

 

1. Смарт-спеціалізовані інноваційні кластери Харківської області, які 

відносяться до сфери управління центральних органів виконавчої влади:  

– енергомашинобудування;  

– виробництва бронетанкової техніки;  

– авіаційної промисловості;  

– створення та виробництва нових матеріалів.  

2. Смарт-спеціалізовані інноваційні кластери Харківської області, які 

відносяться до сфери управління регіональних органів виконавчої влади або 

знаходяться у приватній власності:  

– біофармацевтичний;  

– інформаційних технологій;  

– y креативної індустрії (окрім інформаційних технологій);  

– агропереробний. 

Отже, особливостями маркетингу органів публічної влади є: цілі 

маркетингової діяльності не відповідають комерційним; більша частина 

публічних послуг або громадських благ,  дефіцит фахівців і бюджетних коштів 
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та інформаційного забезпечення на проведення великих маркетингових заходів; 

висока залежність від рішень вищих органів державної влади; масштаби по 

сфері застосування маркетингових інструментів і довгостроковості прийнятих 

рішень, тісно пов'язаних з політичною кон'юнктурою. Практична реалізація 

маркетингу органів публічної влади  реалізується у вигляді Стратегії розвитку 

Харківської області на період 2021–2027 років.  

 

2.2. Досвід публічного управління розвитком регіону за допомогою 

маркетингу в Україні та за кордоном 

 

Зарубіжний досвід публічного управління розвитком регіону слід 

розглядати по стрижневим критеріям із зазначенням особливостей країн з точки 

зору сучасних умов. Для порівняльної характеристики привабливими об'єктами 

є США (держава, що має велику територію і економічний потенціал) і країни з 

розвиненою ринковою економікою (Канада, Німеччина, Франція, Китайська 

Народна Республіка, Японія), досвід реалізації регіональної політики яких має 

для України особливе значення в умовах інтеграції і дезінтеграції економічного 

простору [3, 4]. 

Політика регіонів країн Євросоюзу, спрямована на збільшення зростання 

економічних показників стагнуючих регіонів всередині країн, не привела до 

досягнення поставленої мети. Важкою виявилася основна задача регіональної 

політики – залучення і розвиток бізнесу в регіони з несприятливим 

підприємницьким інвестиційним кліматом. 

Використовувані інституційні механізми стимулювання інвестицій 

(податкові пільги) і інвестиції в інфраструктуру виявилися недостатнім 

стимулом для бізнесу при виборі територій для інвестування. Подібна політика 

щодо менш розвинених країн Євросоюзу (в цілому) була більш ефективною, 

знизивши різниці по відношенню до більш розвинених країн. Зменшення 

відмінностей в розвинених країнах Європи є наслідком досягнення найбільш 

високого економічного рівня розвитку, що забезпечив необхідні фінансові 
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ресурси для перерозподілу. Основним механізмом є реалізація витратної 

політики масштабного перерозподілу соціальних трансфертів, яка дала 

додатковий ефект у вигляді деякого згладжування просторової поляризації. 

Так в Угорщині ключовою ідеєю регіонального розвитку на початку 

реформування регіональної політики був пошук внутрішнього потенціалу для 

розвитку сільських територій [4, с. 98]. Основними завданнями регіональної 

політики визначалося сприяння розвитку ринкової економіки в усіх регіонах, 

скорочення нерівності між регіонами, стимулювання ініціативи на 

регіональному рівні тощо. Реалізація завдань регіональної політики 

знаходиться у компетенції Міністерства сільського господарства. Спеціальним 

інститутом національного рівня виступає Національна рада регіонального 

розвитку, інститутами регіонального рівня – регіональні ради розвитку, 

окружні ради з розвитку. Крім зазначених, до складу інститутів, які займаються 

питаннями реалізації регіональної політики, входять національні економічні 

палати, державні компанії на національному та локальному рівнях, фонди та 

наукові установи. У Польщі формування концепції регіонального розвитку 

співпало із адміністративною реформою, ключовими ідеями якої були: 

децентралізація влади, делегування ширших повноважень регіональним 

органам влади згідно принципу субсидіарності, на якому базується регіональна 

політика в ЄС. 

Стосовно інституційного забезпечення − на національному рівні 

функціонує Міністерство з регіонального розвитку Польщі, створені Агенцій 

регіонального розвитку (АРР), які виникли в умовах масового банкрутства 

підприємств, коли у Польщі було масове звільнення працівників, бракувало 

фінансових ресурсів для здійснення капітальних інвестицій в реконструкцію та 

переобладнання. Агенціям регіонального розвитку передавалися території 

таких збанкрутілих підприємств для залучення інвесторів. Кошти для 

виконання агенціями завдань з відродження старих промислових територій 

Щодо країн Північної Європи, то вони відзначаються суттєвим досвідом 

щодо проведення регіональної політики, а саме централізований підхід 
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застосовується у Франції, Нідерландах, Австрії та Бельгії. 

Варто також відзначити, що регіональну політику в деяких країнах 

здійснюють спеціалізовані державні директивні чи дорадчі органи. Так, у 

Канаді функціонує комітет Кабінету Міністрів з питань економічного та 

регіонального розвитку, у США діє Президентська комісія з проблем 

федералізму, яка займається питаннями підготовки аналітичних звітів та 

рекомендацій для Президента та Конгресу, напрацювання шляхів покращення 

федеративних відносин, координацією поточної діяльності федеральної 

адміністрації по питанню удосконалення міжрегіональних відносин. Крім 

зазначеного, у практиці США акумульовано значний досвід щодо створення та 

здійснення діяльності агентств регіонального розвитку. Найпоширенішою є 

державна інвестиційна корпорація як організаційна форма агентства 

регіонального розвитку. У країні діє пайове фінансування регіональних 

проектів зі сторони федерального центру, регіонів та місцевих громад, що 

сприяє об’єднанню всіх груп інтересів у напрямку регіонального розвитку. 

Дослідження питання оцінки публічного управління розвитком регіону за 

допомогою маркетингу дозволяє сформувати ряд положень щодо визначення 

функціональної відповідальності ХОДА. Цікавим є усунення структурної, 

інформаційної та інших видів надмірності для досягнення максимального 

значення ефективності діяльності ХОДА. Отже, виникає завдання інтегральної 

оцінки структури складної системи публічного управління розвитком регіону за 

допомогою маркетингу в цілому.  

Прийняття стратегічних рішень і моделювання цього процесу в області 

маркетингової діяльності є найважливішим завданням адміністрації регіону. 

Модель маркетингового управління є комплексною моделлю і включає 

побудову і оцінку структури органів управління в рамках існуючої системи. 

При цьому під територіальної маркетинговою системою розуміють 

організаційно-управлінський механізм, який визначається підрозділом 

маркетингу ХОДА, планування маркетингових заходів, що включають розділи 

соціально-економічного, культурного, національного характеру. Виникає 
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необхідність дослідження функціональних повноважень та завдань між 

структурами управління ХОДА. 

Необхідно розглянути основні складові інформаційного простору, 

використовуваного в процесі діяльності підрозділів маркетингової служби 

регіональної адміністрації (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 – Область діяльності служби маркетингу ХОДА 

Функції 
Завдання 

підрозділів 
Основні складові інформаційного простору 

Формування 

маркетингової 

політики регіону 

Стратегічне 

планування 

План розвитку регіону.  

Дані по ринку про виробників товарів і послуг.  

Дані про рішення державних органів влади. 

Маркетингові 

дослідження та аналіз 

Тенденцій 

регіонального ринку 

Дослідження 

динаміки 

розвитку 

регіонального 

ринку 

Статистична звітність державних органів. 

Соціально-економічні дослідження.  

Дані про дослідження споживчих панелей регіону. 

Продовження таблиці 2.1. 
1 2 3 

Зв'язок з 

громадськими 

організаціями та 

населенням регіону 

Зв'язок з 

громадськістю 

Публікації та повідомлення в засобах масової 

інформації.  

Результати соціологічних опитувань. 

Інформація про діяльність регіональних 

підприємств. 

Організація 

маркетингових 

заходів 

Організаційно-

технологічна 

робота 

Статистичні дані про виставках, конференціях, 

регіональних заходах та інших ВТ'-акціях.  

Дані про ефективність соціальної реклами. 

Інформація про участь регіональних підприємств 

на зовнішньому рівні представництва. 

Моніторинг 

ефективності іміджу 

регіону 

Зв'язок з 

органами влади, 

підприємствами 

та 

громадськістю 

Дані статистичної звітності по регіону. 

Інформація про рішення центральних органів 

влади. 

 Дані по глобальним дослідженням іміджу і 

рейтингу регіонів. 

 

Таблиця 2.2 показує, що значна частина бази даних, яка формується 

різними джерелами інформації, може використовуватися декількома 

підрозділами маркетингового забезпечення адміністрації для вирішення своїх 

завдань. Отже, необхідна оцінка складності структури інформаційних потоків 

(структури інформаційних зв'язків), так як ця оцінка буде впливати на характер 

організаційно-технічних заходів і, в кінцевому рахунку, на розмір бюджету 
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маркетингової діяльності ХОДА. 

Перманентність процесу узгодження об'єктивно різних 

загальнонаціональних і регіональних інтересів визначає актуальність даної 

проблеми і є підставою для її постійного вивчення. Ця управлінська задача 

досить універсальна для багатьох країн і регіонів. Актуальність цього питання 

зростає там і тоді, де і коли підвищується інтенсивність суспільних 

перетворень, де спостерігається невідповідність темпів трансформації різних 

сфер суспільного життя і де, як наслідок, традиційні та новостворені «точки 

напруги» розростаються до соціально небезпечних розмірів. 

Стан регіону в цілому, умови життя свідчать про те, що діючі форми і 

методи регіонального управління не відрізняються ефективністю. Навіть там, 

де вдається досягти економічних успіхів, останнім далеко не завжди 

супроводжуються адекватними успіхами в соціальній сфері. Органи 

регіонального управління, безпосередньо зіткнувшись із загостренням 

соціально-економічних проблем, часто позбавлені можливості належним чином 

впливати на ситуацію, яка створює небезпеку дестабілізації обстановки в 

регіонах в цілому. 

Завданнями управління ХОДА є: 

1. Аналіз і оцінка загальної ситуації (перелік і гострота регіональних 

проблем). Основна складність тут полягає в неможливості агрегованої 

(інтегральної) оцінки по одному критерійному показнику з огляду на 

суперечливість подій, які відбуваються в регіоні.  

Світовий досвід територіального управління свідчить про необхідність 

використання сукупності комплексних оцінок найважливіших регіональних 

ситуацій. При цьому виявлення всіх можливих ситуацій стає одним із головних 

завдань їх оцінки. 

2. Аналіз і оцінка конкретних ситуацій, що вимагають першочергових дій 

(локальна безробіття, зупинка виробництва і т. п.). 

3. Аналіз і оцінка наслідків ходу ринкових трансформацій. Складність 

полягає в правильному визначенні впливу дії окремих нормативних актів на 
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регіональні інтереси (земельна реформа і реформа власності, зміни в структурі 

регіональної власності, нові джерела бюджетних надходжень, комерціалізація 

соціальної сфери і т. п.).  

Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності ХОДА,  включає: 

організацію, пошук, збір, зберігання, обробку та передачу маркетингової 

інформації з метою її використання для вирішення завдань управління. Для 

отримання якісної маркетингової інформації необхідно: сформулювати мету; 

визначити потреби; побудувати бази для спостереження. Для публічного 

управління розвитком регіону фахівцям ХОДА  досить шість баз 

спостереження: конкуренція; ринок; технологія; законодавство; ресурси; 

загальні тенденції. 

Джерелами інформації для ХОДА є: державні установи, населення; 

банківські, фінансові, кредитні організації; рекламні агентства; консультанти та 

експерти. Ефективність процесу публічного управління розвитком регіону 

повністю залежить від рівня розвиненості інформаційної бази. Ефективна 

організація процесу публічного управління розвитком регіону за допомогою 

маркетингу визначається ефективністю взаємодії між відділами, в результаті 

чого доцільно проаналізувати стан публічного управління розвитком регіону за 

допомогою маркетингу (таблиця 2.3). 

 

Таблиця 2.3 – Оцінка якості організації інформаційної взаємодії між 

підрозділами ХОДА в процесі публічного управління розвитком регіону 

Показники Критерії оцінки 
Вага 

критерію 

Оцінка, 

бали 

Зважена 

оцінка 

1 2 3 4 5 

Якість 

організації 

інформаційного 

обміну у ХОДА 

Формування маркетингових 

інформаційних каналів 
0,25 2 0,5 

Визначення порядку маркетингових 

інформаційних запитів 
0,2 2 0,4 

Визначення порядку відповідей на запити 

маркетингової інформації 
0,2 2 0,4 

Наявність схеми маркетингового  

документообігу на підприємстві 
0,1 2 0,2 

Визначення кола споживачів певної 

маркетингової інформації 
0,25 2 0,5 
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Продовження таблиці 2.3 
1 2 3 4 5 

1. Показник якості організації інформаційного обміну маркетинговою 

інформацією у ХОДА 
2 

Якість 

організації 

підсистем 

збору 

маркетингової 

інформації, 

діагностики 

процесу 

управління 

Наявність центрів відповідальності за 

організацію інформаційного обміну 
0,3 1 0,3 

Формалізація розподілу відповідальності 

за інформаційним обміном 
0,2 2 0,4 

Відповідність цілей публічного управління 

цілям розвитку регіону 
0,3 2 0,6 

Якість кадрового забезпечення процесу 

маркетингової інформаційної підтримки 

публічного управління розвитком регіону 

0,2 2 0,4 

2. Показник якості організації підсистем збору маркетингової інформації, діагностики 

процесу публічного управління розвитком регіону 

Якість 

організації 

єдиного 

маркетингового 

інформаційного 

простору 

Ресурсне забезпечення 0,15 1 0,15 

Узгодженість інтересів споживачів і 

постачальників маркетингової інформації 
0,3 2 0,6 

Прямий доступ до маркетингової 

інформації керівників всіх рівнів 

управління 

0,4 1 0,4 

Ступінь комп'ютеризації 0,15 2 0,3 

3. Показник якості організації єдиного маркетингового інформаційного простору 1,45 

Якість 

формування 

уніфікованого 

інформаційного 

банку  

Якість зберігання і надання інформації 0,15 1 0,15 

Орієнтація на цілі і завдання публічного 

управління розвитком регіону 
0,3 2 0,6 

Якість 

формування 

уніфікованого 

інформаційного 

банку 

підприємства 

Наявність накопичувальної картотеки 

систематизації маркетингової  інформації 
0,4 1 0,4 

Ступінь безпеки інформації  0,15 2 0,3 

4. Показник якості формування уніфікованого інформаційного банку  2,6 

Інтегральний показник якості організації інформаційної підтримки процесу 

публічного управління розвитком регіону 
7,75 

 

Таким чином, інтегральний показник якості організації інформаційної 

підтримки процесу публічного управління розвитком регіону в ХОДА дорівнює 

0,64. Внаслідок низького показника якості організації єдиного інформаційного 

простору (1,45); невисокого рівня показника організації підсистем збору 

маркетингової інформації, діагностики процесу управління (1,7) і досить 

високого показника якості формування уніфікованого інформаційного банку 

(2,6). Отже, в цілому слабкою ланкою в організації інформаційної підтримки 
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процесу публічного управління розвитком регіону є низька якість організації 

єдиного інформаційного простору. Оцінка якості організації інформаційної 

підтримки публічного управління розвитком регіону за допомогою маркетингу 

в ХОДА графічно представлена на рисунку 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Оцінка якості організації інформаційної підтримки публічного 

управління розвитком регіону за допомогою маркетингу в ХОДА 

 

Для того, щоб виявити наскільки інформаційне забезпечення системи 

маркетингу задовольняє вимоги процесу публічного управління розвитком 

регіону в ХОДА слід його оцінити. Оцінка інформаційного забезпечення 

системи маркетингу процесу публічного управління розвитком регіону в ХОДА 

представлена в таблиці 2.4. 

  

0

1

2

3

1. Показник якості 

організації інформаційного 

обміну маркетинговою 

інформацією у ХОДА 

2. Показник якості 

організації підсистем збору 

маркетингової інформації, 

діагностики процесу 

публічного управління 

розвитком регіону 

3. Показник якості 

організації єдиного 

маркетингового 

інформаційного простору 

4. Показник якості 

формування уніфікованого 
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Таблиця 2.4 – Оцінка інформаційного забезпечення системи маркетингу 

процесу публічного управління розвитком регіону в ХОДА 

Критерії оцінки 
Бали 

1 2 3 

1. Повнота інформаційного забезпечення системи маркетингу 

процесу публічного управління розвитком регіону  
Х 

 

2. Ступінь використання методів аналізу і планування в процесі 

маркетингом  
Х 

  

3. Ступінь оснащеності процесу публічного управління 

розвитком регіону технічними засобами   
Х 

 

4. Ступінь оснащеності процесу публічного управління 

розвитком регіону комп'ютерною технікою   
Х 

5. Рівень кваліфікації і професійної підготовки працівників, які 

займаються збором та обробкою маркетингової інформації  
Х 

 

6. Наявність інформаційних зв'язків з відділами ХОДА Х 
  

7. Контроль з боку керівників за процесом збору, оцінки та 

переробки маркетингової інформації  
Х 

 

8. Забезпечення комерційної таємниці маркетингової інформації 
 

Х 
 

Разом: 15 

 

Шкала балів: 1 бал – не  використовується; 2 бали – частково  

використовується; 3 бали – використовується.  

Таким чином, загальна оцінка становить 15 балів (з можливих 24), це 

говорить про те, що в процесі публічного управління розвитком регіону в 

ХОДА простежується середній рівень інформаційного забезпечення 

маркетингової діяльності, тобто недостатньо повно, це обумовлено тим, що 

низький ступінь мають такі показники, як «ступінь використання методів 

аналізу і планування в процесі публічного управління розвитком регіону» і 

критерій «наявності інформаційних зв'язків з відділами ХОДА». Для того щоб 

інформаційне забезпечення процесу  публічного управління розвитком регіону 

в ХОДА було ефективним необхідно, щоб всі критерії виконувалися на 

максимум. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження було зроблено 

висновок про те, що використання інформаційного забезпечення процесу 

публічного управління розвитком регіону за допомогою маркетингу в ХОДА 

підвищить ефективність прийняття управлінських рішень.  
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РОЗДІЛ 3.  

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

 

3.1. Оптимізація маркетингового механізму публічного управління 

розвитком регіону 

 

Складність завдань, які стоять перед Харківською обласною державною 

адміністрацію (ХОДА), вже не дозволяє реагувати реактивно (тобто 

постфактум) на зміни зовнішнього середовища. Необхідністю стає комплекс 

попереджувальних дій для завчасного реагування на події, які ще не виникли 

або для попередження цих подій. А це значить, що в будь-який момент часу 

повинен бути готовий маркетинговий механізм публічного управління 

розвитком регіону.  

Регіональній адміністрації для ухвалення управлінського рішення, навіть 

по факту, який вже мав місце, необхідна структурована інформаційна база по 

напрямках розвитку регіону і його зовнішнього середовища. Створення, 

підтримка, актуалізація й структурна модернізація такої бази, все це 

компоненти системи моніторингу зовнішнього середовища. Не стосуючись 

технічного інструментарію реалізації бази даних, нами представлена методична 

складова подібної системи моніторингу для маркетингового механізму 

публічного управління розвитком регіону. 

Наявність системи моніторингу зовнішнього середовища дозволить 

регіональній адміністрації: 

 зменшити час, затрачуваний на ухвалення рішення; 

 збільшити якість прийнятих рішень; 

 приймати попереджувальні рішення; 

 попереджати саму можливість виникнення небажаних ситуацій; 

 впливати на розвиток існуючих й ініціювати створення нових ринків 

(ніш) використання своїх послуг; 
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 створити власну структуровану інформаційну базу; 

 виявити довгострокові залежності й тренди, які раніше не виявлялися й 

залишалися без уваги. 

Представлена схема на рис. 3.1 пояснює розходження в структурі процесу 

ухвалення рішення в ХОДА для варіантів відсутності й наявності діючої 

системи маркетингового моніторингу управління розвитком регіону. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Порівняння  процесу ухвалення рішення ХОДА  при  відсутності 

й наявності системи моніторингу маркетингового  середовища 

 

Отже, за наявності системи маркетингового моніторингу період реакції на 

подію значно зменшується. У цьому випадку під подією розуміється будь яка 

зміна в зовнішньому середовищі розвитку Харківського регіону, яка вже 

відбулася, так і та, що ще не відбулася, але імовірність висока. 

Таким чином, можна умовно розділити події на два класи: 

які відбулися, і, отже, очевидні для розвитку Харківського регіону; 

очікувані або прогнозовані. 

Очікувана або прогнозована подія не є очевидною для ХОДА та розвитку 

Харківського регіону в цілому. У кожного з регіональній адміністрації може 

бути своє бачення на розвиток ситуації, і відповідно свої очікування й 

прогнози. Відповідність прогнозів майбутньої дійсності залежить, по-перше, 
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від якості прогнозів й, по-друге, від можливостей Харківського регіону 

завчасно вплинути на спрогнозовану подію або убік її запобігання, або, 

навпаки, убік підвищення ймовірності її настання. При цьому факт «раннього 

виявлення» події прямо залежить від глибини системи маркетингового 

моніторингу, на якій засновані ці прогнози. На рис. 3.1 пунктирними стрілками 

показано, що діюча система постійного моніторингу впливає не тільки на час 

реакції на подію, але й на можливість її своєчасного виявлення.  Система 

моніторингу, це не збір всієї інформації про усе. Система маркетингового 

моніторингу розвитку Харківського регіону має свій певний набір кількісних й 

якісних показників, дані про які збираються, аналізуються, структуруються по 

заданому принципу, для подальшого використання керівництвом ХОДА. 

Перелік критеріїв й областей для моніторингу визначається за результатами 

аналізу й класифікації завдань, які стоять перед ХОДА. Напрямки 

маркетингового моніторингу Харківського регіону відображає рисунку 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Основні напрямки маркетингового моніторингу у розробці та 

реалізації стратегії розвитку Харківського регіону 

Необхідність врахування чинника конкуренції у стратегії розвитку Харківського регіону 

Розробка глобальної стратегії розвитку 

Харківського регіону 

Розробка конкурентної стратегії як частини 

глобальної стратегії розвитку Харківського 

регіону 

Коригування глобальної стратегії розвитку 

Харківського регіону 

Коригування конкурентної стратегії як частини 

глобальної стратегії розвитку Харківського 

регіону 

Визначення потреби в даних маркетингового моніторингу, необхідних для аналізу та оцінки 

кон'юнктури конкурентних ринків, діяльності конкурентів та маркетингового аудиту власної 

стратегії розвитку Харківського регіону 

Моніторинг конкурентної 

активності 

Моніторинг конкурентного 

потенціалу і ресурсної бази 

Моніторинг конкурентних 

задумів 

Емпірична база, що характеризує діяльність, можливості та конкурентні задуми в розрізі 

релевантних ринків 

Розробка та реалізація стратегії розвитку Харківського регіону з урахуванням даних 

маркетингового моніторингу  

Методи маркетингових досліджень Шпигунство 
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Маркетинговий моніторинг є вихідним етапом розробки або корегування 

стратегії розвитку Харківського регіону в тій її частині, яка стосується 

діяльності на ринку (тобто конкурентної стратегії). При цьому в конкретній 

управлінській ситуації розробниками конкурентної стратегії формується набір 

необхідних для прогнозування діяльності конкурентів даних, які можуть бути 

диференційовані в трьох основних напрямках, що визначають специфіку 

дослідницької діяльності в частині моніторингу: дослідження реалізованої 

конкурентної активності, дослідження конкурентного потенціалу і ресурсної 

бази конкурентів, дослідження конкурентних задумів. 

Наведена диференціація напрямків дослідницької діяльності у відношенні 

до маркетингового моніторингу розвитку Харківського регіону дозволяє чітко 

розмежовувати необхідні дані по їх відношенню до діяльності конкурентів та 

здійснювати підбір відповідних методів маркетингових досліджень, що 

дозволяють в достатній мірі знизити невизначеність прийняття рішень в частині 

стратегії розвитку Харківського регіону.  

Підсумком моніторингу служить масив інформації про конкурентну 

активність, конкурентному потенціалі і ресурсну базу, що дозволяє 

спрогнозувати розвиток ситуації на конкретному ринку (галузевому або 

регіональному), провести моделювання конкурентної ситуації і дати прогноз 

результатів діяльності на ринку з урахуванням можливостей і активності інших 

регіонів. 

Охарактеризувати процес маркетингового моніторингу як спеціалізованого 

бізнес-процесу, який передбачає розробку і реалізацію певної послідовності дій 

в рамках структури регіонального маркетингу, можна наступним чином (рис. 

3.3). 

Ініціатором бізнес-процесу є керівництво ХОДА або керівник служби 

маркетингу, відповідальні за постановку цілей, завдань і результатів бізнес-

процесу «Маркетинговий моніторинг регіонального розвитку Харківського 

регіону». 
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Рисунок  3.3 – Опис бізнес-процесу «Маркетинговий моніторинг регіонального 

розвитку Харківського регіону» в діяльності ХОДА 

 

Наступний крок бізнес-процесу, що також знаходиться в їх компетенції, – 

формулювання технічного завдання на спеціалізоване маркетингове 

дослідження. Потім призначається керівник тимчасової проектної групи, 

відповідальний за реалізацію спеціалізованого маркетингового дослідження. 

У компетенцію керівника проектної групи входить: 

– оцінка досяжності цілей і завдань дослідження методами маркетингових 

досліджень, відбір показників, доступних до збору лише методами несумлінної 
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конкуренції або не доступних до збору взагалі; 

– відбір моніторингових показників, доступних для дослідження в 

галузевому, тимчасовому, регіональному зрізах; 

– формування плану проведення дослідження, набору методів, 

розрахунок вибірки, бюджетування дослідження та затвердження бюджету; 

– розробка методики та методичних матеріалів дослідження, відбір 

необхідних напрямків і методів для реалізації дослідницького задуму, 

забезпечення їх взаємозв'язку і взаємозалежності; 

– передача методики та методичних матеріалів фахівцям робочої групи, їх 

навчання та інструктаж перед початком дослідження. 

Фахівці робочої групи послідовно реалізують наступні етапи бізнес-

процесу: 

– пілотне дослідження, спрямоване на практичну апробацію методичних 

матеріалів та їх корекцію в разі необхідності; 

– основне дослідження та контроль якості заповнення методичних 

матеріалів; 

– перенесення даних досліджень в спеціалізоване аналітичне середовище; 

– маркетинговий аналіз і візуалізація отриманої аналітичної інформації; 

– складання аналітичного звіту про результати проведення дослідження; 

– передача отриманої інформації і звіт керівнику проекту. 

Керівник проекту оцінює рівень досягнення цілей дослідження, 

формулює рекомендації з використання його результатів та складає план-графік 

їх впровадження в діяльність ХОДА, після чого передає отриманий звіт 

керівництву ХОДА. 

Пропонований опис бізнес-процесу «Маркетинговий моніторинг 

регіонального розвитку Харківського регіону» дозволяє реалізувати його 

виконання по ланцюжку виконавців, чітко позначивши при цьому 

послідовність основних стадій бізнес-процесу і відповідальних виконавців. 

Такий підхід дозволяє також здійснювати попередній, поточний і заключний 

маркетинговий контроль ініціації, проведення та фіналізації бізнес-процесу, 
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оцінювати ефективність постановки і досягнення цілей спеціалізованого 

маркетингового дослідження. 

Ключовою характеристикою маркетингового моніторингу регіонального 

розвитку Харківського регіону пропонуємо вважати його інформаційну 

ефективність. Інформаційна ефективність маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку Харківського регіону визначається співвідношенням 

числа і масштабів виявлених і здійснених за конкретний період конкурентних 

нововведень. При цьому стратегічним напрямком підвищення ефективності 

моніторингу є впровадження спеціалізованих інформаційних моделей 

моніторингу, що дозволяють реалізувати бізнес-процес «Маркетинговий 

моніторинг регіонального розвитку Харківського регіону» на безперервній 

основі, залучаючи до нього працівників ХОДА, представників ключових 

контактних аудиторій ХОДА, використовуючи інформаційні ресурси Інтернету. 

Для розвитку Харківського регіону потрібна інформація наступного 

характеру : 

– інформація щодо світових досягнень в сфері регіонального розвитку; 

– інформація про можливі джерела інвестицій; 

– інформація про наявність достатньої виробничої бази, фінансове 

становище, трудові ресурси, науковий потенціал; 

– інформація про конкуруючі технології на ринку; 

– визначення професійних потреб в технології на ринку;  

– сегменти на які можна орієнтуватись (споживачі); 

– інформація щодо постачальників сировини та обладнання, необхідних 

для розвитку Харківського регіону. 

З вище описаного можемо визначити завдання інформаційної системи  

Маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону, які 

подамо в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 – Завдання інформаційної системи маркетингового 

моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

№ Напрям Зміст інформації 

Результати 

використання 

інформації 

Учасники (джерела) 

інформаційного 

обміну 

1 2 3 4 5 

1 Дослідні 

роботи 

Нові потреби споживачів;  

нові технологічні ідеї; 

 цільовий ринок;  

інформація про можливих 

інвесторів 

Визначення над 

якою технологією 

чи послугою  

працювати та для 

кого вона буде 

призначена.  

Інформація 

надходить із 

зовнішнього 

середовища до 

відділів ХОДА, які 

займаються 

дослідженням ринку. 

2 Проектна  

підготовка  

Технічна інформація щодо 

нових послуг або продуктів; 

нормативна трудомісткість  

робіт; інформація щодо 

існуючих ресурсів, 

постачальників 

комплектуючих та витратних 

матеріалів (ціни на ці 

матеріали) 

Одержана 

трудомісткість 

являється базою 

для визначення 

співвідношення 

витрат праці, на 

основі цього 

розробляється ЗП 

працівників.  

Технічні працівники, 

керівництво та 

постачальники. 

3 Технологічна 

підготовка і 

освоєння 

нових видів 

послуг або 

продуктів  

Робоча документація для 

вирішення задач на ПК; 

організаційні положення та 

посадові інструкції; 

інформація щодо готовності  

Реєстрація та 

передача 

керівництву  

Працівники та 

керівники, основних 

та допоміжних 

процесів 

4 Розробка 

нових видів 

послуг, 

процесів, 

продуктів 

Моніторинг ринку; 

виявлення нових 

характеристик послуг, 

процесів, продуктів, які 

потребують споживачі 

Поліпшення 

характеристик 

послуг, процесів, 

продуктів для  

Працівники відділу 

досліджень, технічні 

працівники,  

5 Виведення 

на ринок 

нових 

послуг, 

процесів, 

продуктів 

Інформація щодо 

посередників; ринки збуту; 

джерела де можна розмістити 

інформацію про нові 

послуги, процеси, продукти 

та ціни щодо розміщення, 

Забезпечення 

повноцінного 

просування 

послуг, процесів, 

продуктів 

(технології) на 

ринку 

Посередники, 

керівництво ХОДА 

відповідальні за 

просування продукції 

 

З таблиці 3.1 бачимо, що інформаційна система маркетингового 

моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону повинна 

забезпечувати усіх учасників, що беруть участь у прийнятті рішення ХОДА, 

різноманітною інформацією на певній фазі. 
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Використовуючи відкриту інформацію щодо маркетингові дослідження  

ринку інноваційних РR – технологій розвитку регіону, що стосується 

Харківської області то вона має величезний потенціалі як туристичний  регіон. 

Експерти World Independent Hotels Promotion вважають що 41% туристів при 

виборі регіону для туризму, довіряють відгукам та інформації в Інтернеті. 

Основні канали, де вони черпають інформацію: 20% - на сайті туристичного 

агентства, 16% - на сайті відгуків TripAdvisor, 3% - на блогах подорожуючих, 

2% - відгуки опубліковані в Facebook. Дослідження Яндекс показують, що 32% 

всіх запитів в категорії «подорож» в 2020 р. доводиться на вибір регіону для 

туризму. Основним трендом стала відмова від туристичних пакетних послуг та 

перевага самостійно організованим подорожам в нові невідкриті регіони, а з 

урахуванням всесвітньої пандемії коронавірусу COVID-19, подорожі всередині 

країни є вкрай актуальними. 

В ході дослідження інформаційних джерел, можна дійти до наступного  

висновку: 

– для розвитку регіону використовують 1-3 ефективних інструменти 

просування. При залученні всіх каналів та інструментів маркетингу можна 

збільшити ефект; 

– потрібно використовувати весь потенціал розвитку Харківського 

регіону.  

Особливого розвитку набувають технології Інтернет-маркетингу, як 

одного із видів комунікаційного зв’язку із споживачами. Звідси можемо 

стверджувати, що одним із пріоритетних напрямів сучасного Інтернет-

маркетингу є реєстрація профілю туристичного підприємства у соціальних 

мережах. Отже для підтримки регіонального розвитку Харківського регіону 

пропонується такий маркетинговий інструмент, як Веб-презентацію «Харків 

Онлайн» у вигляді мобільного додатку.   

Опис споживчих сегментів. На даному етапі Стейкхолдерами  

(stakeholders), проекту Веб-презентація «Харків Онлайн» є вигодонабувачі, 

інвестори, туристи, підприємці, місцеве населення, різні громадські групи і 
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держава (рис. 3.4) 

 

 

Рисунок 3.4 – Стейкхолдери (stakeholders), проекту  Веб-презентація 

«Харків Онлайн»Веб-презентацію «Харків Онлайн» 

 

Розробка ціннісної пропозиції. Опис шляхів взаємодії зі користувачем 

починається з пропозиції способів інформування потенційного користувача про 

Веб-презентацію «Харків Онлайн». Важлива інформація про те, яким джерелам 

інформації довіряють потенційні заінтересовані особи, була отримана під час 

спілкування з фокус-групою дослідження – співробітниками ХОДА.  

Були отримані наступні результати: найбільш авторитетними джерелами 

є інформація на офіціальному сайті ХОДА, поради відгуки та інформації в 

Інтернеті, на сайті відгуків TripAdvisor. Виходячи з цієї інформації, була 

розроблена стратегія комунікацій. Інформація про Веб-презентацію «Харків 

Онлайн», яка буде наведена на офіціальному сайті ХОДА, дозволить 

сформувати позитивне враження про розвиток Харківського регіону, що, в 

свою чергу, стимулює користувачів рекомендувати його тематичним 

співтовариствам і при особистому спілкуванні. Виходячи з цього була 

запропонована попередня версія програми по просуванню продукту на ринок: 

Посилання на Веб-презентація «Харків Онлайн» на сайті відгуків 

TripAdvisor і передача різноманітних повідомлень. У журналах інформація буде 

розміщуватися як в рекламних модулях, так і тематичних статтях, які будуть 

позначати проблематику і носити навчальний характер. 

Стейкхолдери (stakeholders), проекту   

Веб-презентація «Харків Онлайн» 

Місцеве населення, туристи, 

інші  

вигодонабувачі, інвестори, 

організовані туристи, 

підприємці, громадських груп і 

державні установи  

Фізичні особи  юридичні особи  



62 

 

В інтернеті буде розміщена реклама на офіціальному сайті ХОДА і при 

контекстному пошуку інформації, барвисті інформаційно-навчальні 

відеоролики будуть доступні для розміщення в соціальних мережах. В 

приміщеннях ХОДА інформація буде розміщена на стійках з інформаційними 

повідомленнями. Основні вимоги до сайту Веб-презентації «Харків Онлайн», 

представлені в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Основні  вимоги до структури, змісту і просування Веб-

презентацію «Харків Онлайн» 

Параметр 

сайту 
Основні вимоги Складові елементи 

Зовнішній 

вигляд і зміст 

Високий ступінь 

аттрактивності (сприйняття) 

Колірна гама, логотип, фірмовий знак, 

мультимедійні елементи 

Високий ступінь 

інформативності Інформаційні рубрики і підрубрики 

Інформативні

сть і простота 

викладу 

Інформаційна насиченість 

Інформація по засобах розміщення, 

інфраструктурі, туристичних об’єктах, 

подіях, екскурсійних маршрутах і інших 

аспектах Розміщенням посилань на інші 

сайти, отримання додаткової інформації 

Доступність викладу 

Компоновка матеріалів у вигляді 

невеликих блоків з підзаголовками 

Ефективна система рубрик 

Поліпшення зорового сприйняття сайту, 

чергування тексту з ілюстраціями: 

фотографіями, картами, малюнками і 

тому подібне 

Операти-

вність і 

зручність 

користування 

Можливість швидкого 

повернення на головну 

сторінку або переходу в інший 

розділ 

Наявність на кожній сторінці посилання 

на головну сторінку і списку розділів 

сайту 

Зручність користування сайтом 

для повільних комп’ютерів 

Наявність можливості швидкого 

завантаження даних і відміни 

завантаження графічних файлів 

Інтер-

активність 

Можливість самостійного 

пошуку потрібної інформації 

по сайту. Розміщення 

інформаційних брошур з 

можливістю їх збереження 

Наявність можливості пошуку слів (фраз) 

на сайті 

Інтернаціо-

нальність 

Зручність користування сайтом 

для іноземних відвідувачів 

Розміщення версій сайту з 

використанням мови країни планованої 

аудиторії. Рекомендується як мінімум три 

іноземні мови: англійська, німецька, 

російська 
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Продовження таблиці  
1 2 3 

Комерціаліза

ція 

Можливість бронювання і 

оплати турів через сайт 

Розробка сервісу, що передбачає 

бронювання послуг і можливості оплати 

через різні платіжні системи 

 

Мобільні версіі, у вигляді мобільного додатку для смартфону будуть 

представлені в  App Store та Google Play.   

Таким чином, процес отримання, обробки та використання маркетингової 

інформації об’єктивно вимагає ефективної її організації та управління. 

Доцільність створення маркетингової інформаційної системи – маркетинговий 

моніторинг регіонального розвитку Харківського регіону підкреслюється також 

важливістю підтримки процесу прийняття управлінських рішень. Формування 

інформаційної системи маркетингового моніторингу регіонального розвитку 

Харківського регіону дозволить вчасно інформувати керівників ХОДА 

стосовно змін на ринку маркетингових технологічних інновацій, та інновацій у 

галузі регіонального розвитку, мінімізуючи ризики прийняття необґрунтованих 

рішень. За результатами маркетингового моніторингу регіонального розвитку 

Харківського регіону компанії пропонується розробка Веб-презентація «Харків 

Онлайн».  

 

3.2. Перспективи застосування інноваційного маркетингу в 

публічному управлінні на регіональному рівні 

 

Сучасний рівень прогресу обумовлює застосування інноваційного 

маркетингу в публічному управлінні на регіональному рівні, отже пропонується 

маркетингова інформаційна система, яка скрадатиметься з системи моніторингу 

конкурентного середовища та Веб-презентації «Харків Онлайн, про 

необхідність яких було описано у попередньому підпункті. Отже, необхідно 

розглянути безпосередньо застосування таких інструментів інноваційного 

маркетингу в публічному управлінні на регіональному рівні.  
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Система маркетингового моніторингу регіонального розвитку 

Харківського регіону разом з Веб-презентацію «Харків Онлайн» окрім власне 

функції просування буде збирати інформацію про заінтересованих осіб, це 

можуть бути як бізнесмени з інших областей або країн, інвестори, потенційні 

туристи, їх запити, потреби, смаки, побажання та інше. Інформаційна система 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону, яка 

характерна для ХОДА наведена на рис. 3.5.  

 

Рисунок 3.5 – Інформаційна  система маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку Харківського регіону 

 

При побудові використовувався структурно-суб’єктний підхід. 

Внутрішня складова представлена нижчеподаними рівнями: 

– на першому рівні формуються фактичні дані про хід процесів, про 

наявність і рух ресурсів, матеріально-технічних ресурсів; 

– на другому рівні формуються дані про технологічні параметри та 

характеристики послуг, процесів, продуктів, про стан забезпечення 
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матеріально-технічними ресурсами, з планування дослідних робіт, формується 

інформація про стан ринку та місце нових послуг на ньому, впровадження 

нових розробок, канали просування технологій, ринкові ціни, плани рекламних 

кампаній тощо; 

– на третьому рівні формується директивна інформація, яка відображає 

поточні й перспективні плани розвитку Харківського регіону, маркетингової 

стратегії, цінової політики та політики проведення дослідних робіт. 

Загальні складові системи моніторингу маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку Харківського регіону мають наступні позначення: СВЗ 

– система внутрішньої звітності; СМД – система маркетингових досліджень; 

СЗПМІ – система збору поточної маркетингової інформації; САМІ – система 

аналізу маркетингової інформації; 

Розглянемо умови, в яких має функціонувати інформаційна система  

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського 

регіону (табл. 3.2.) 

 

Таблиця 3.2 – Умови функціонування інформаційної системи  

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

Критерії Особливості інформації, із якою працює система маркетингового 

моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

1 2 

Життєвий цикл 

товару 

(інформації) 

Зародження інформації – створення самого змісту інформації, 

додатково можна включити створення носіїв інформації; 

Розвиток (накопичення) інформації – збільшення обсягу інформації та 

організація інформаційних зв'язків, запис інформації на певні 

інформаційні носії; 

Старіння інформації – зменшення обсягу, втрата певних зв'язків 

усередині інформаційного змісту; 

Загибель інформації – зменшення інформаційного обсягу до нуля біт, 

втрата семантичних зв'язків і уявлень інформації, руйнування носіїв 

інформації. 

Вартість 

інформації 

Створення вартості. Дані , які необхідні для проведення науково-

дослідної роботи здебільшого платні, тому сукупність цих даних 

формують вартість. 

Перенесення вартості. Інформація, яка отримується з ринку необхідна 

для створення певної технології. Тобто у вартість нової технології 

включаються витрати на інформацію. 
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Продовження табл. 3.2 
1 2 

 Термін переносу вартості залежить від того на скільки швидко 

отриману інформацію можна обробити, щоб використати її в 

дослідженні, а також включає у себе термін проведення дослідження 

до моменту виведення нового продукту. 

Відновлення вартості означає, що винайдена технологія окупає затрати 

на інформацію, що була необхідна для її винайдення. Не всі отримані 

дані використовується в дослідженнях. Але вони є платними і ці 

витрати потрібно окупити. Особливістю відновлення вартості в даному 

випадку є включення їх у продукт для якого збиралась інформація. 

Термін відновлення вартості залежить від сприйняття споживачами 

нового продукту (технології), вартості цієї технології та об’ємів 

продажу. 

Накопичуваність 

інформації 

Для проведення певного дослідження збирається інформація, яка 

накопичується і зберігається в архівах. У компанії накоплена 

інформація може зберігатись роками перш ніж її використають у 

конкретних цілях. Здебільшого інформація накопичується в 

економічних відділах, які відповідають за збір інформації. 

Обробка 

інформації 

«Хмарні обчислення», тобто концепція «обчислювальної хмари», 

згідно якої програми запускаються і видають результати роботи в вікно 

стандартного web-браузера на локальному ПК, при цьому всі програми 

і їх дані, необхідні для роботи, знаходяться на віддаленому сервері в 

Інтернеті. 

Обмін даними Корпоративна інформаційна система (КІС). Забезпечує доступ з будь-

якого підрозділу до центральної або розподіленої бази даних 

організації. 

 

Отже, з таблиці 3.2 бачимо, що етапи життєвого циклу інформації 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону  

зумовлюються такими факторами, як новизна, актуальність інформації, потреби 

ринку, зміни в політиці (зумовлюють законодавчі зміни) та ін. 

З точки зору споживача, «хмарні обчислення» дозволяють отримати 

послуги з високим рівнем доступності і низькими ризиками непрацездатності, 

забезпечити швидке масштабування обчислювальної системи завдяки 

еластичності без необхідності створення, обслуговування і модернізації власної 

апаратної інфраструктури. 

Інформація, що представляється в МІС повинна мати формалізований 

характер, тобто піддаватись автоматичному обліку і кількісним 

характеристикам. Розглянемо особливості вирішення певних задач в 

інформаційній системі маркетингового моніторингу регіонального розвитку 
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Харківського регіону (рис. 3.6). 

Інформаційна система маркетингового моніторингу регіонального 

розвитку Харківського регіону  будується по модульному принципу з 

використанням агрегування. На рисунку 3.6 бачимо, що для того щоб вирішити 

задачу «А» потрібно вирішити задачі «В», «Г», «Л». 

 

 
Рисунок 3.6 Декомпозиція задач інформаційної системи маркетингового 

моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

 

В свою чергу задача «В» складається із задач «Е» і «Є». задача «Г» 

вирішується за допомогою задачі «Ж»? а «Д» за допомогою «З» і «К».  Задача 

«Л» є частиною задачі «З». Кожна частина являється незалежним самостійним 

фрагментом, який вирішує певну задачу. Із даних фрагментів будуються більш 

складні структури, в яких використовуються їх початкові дані. В свою чергу 

результати їх роботи можуть використовуватись в ще більш складних 

структурах. Такий принцип використовується в об’єктно-орієнтованому підході 

до побудови систем. Окрім того, така побудова полегшує процеси моделювання 

і внесення змін, що сприяє виникненню ефекту синергії.  

Отже, удосконалюючи систему маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку Харківського регіону, керівництво ХОДА повинно 

розуміти, що сучасна динаміка ринкових процесів зумовлює необхідність 

застосування системного підходу в управлінні та використання нових 

інформаційних технологій регіонального маркетингу. 

1 рівень 

2 рівень 

3 рівень 

А Б 

В 

Е 

Г Д 

Ж 

Л 

К З Є 
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В інформаційну систему маркетингового моніторингу регіонального 

розвитку Харківського регіону вбудована Веб-презентації «Харків Онлайн», 

оскільки вона є частиною ресурсу для збору даних (Big Data).  

Розробка та впровадження Веб-презентації «Харків Онлайн» для 

забезпечення просування Харківського регіону, сприяє підвищенню обізнаності 

заінтересованих осіб, будь то бізнесмени з інших областей або країн, інвестори, 

потенційні туристи, а також фахівці ХОДА, відповідальні за розвиток регіону 

про потенційних заінтересованих осіб (їх портрет), наприклад для просування 

регіону на міжнародних ринках.    

Веб-презентація «Харків Онлайн» має особливе значення, яка 

розробляється як для потенційних споживачів, інвесторів, тур-агентів і ЗМІ. 

Завданням проекту впровадження інноваційних маркетингових технологій 

регіонального розвитку є розробка та впровадження проекту Веб-презентації 

«Харків Онлайн», яка повинна: 

– збільшити інтерес стейкхолдерів до Харківського регіону; 

– розширити межі розвитку Харківського регіону; 

–  забезпечувати якісну взаємодію ХОДА та стейкхолдерів в єдиному 

електронному просторі; 

– донести до аудиторії інформацію щодо Харківського регіону і 

спонукати до його відвідування; 

– зацікавити потенційних стейкхолдерів та надати дуже важливий 

зворотний зв'язок і швидке реагування. 

Отже, в якості інноваційного маркетингу в публічному управлінні на 

регіональному рівні пропонуємо технологію веб-просування Харківського 

регіону. Групи стейкхолдерів, не виходячи з дому, або офісу і, не встаючи зі 

свого крісла, мають можливість прогулятися по важливих стратегічних місцях 

Харківської області.  

Веб-презентації «Харків Онлайн» буде зроблена в стилі комп'ютерної гри. 

Проведення Веб-презентації «Харків Онлайн» інтернет має ряд переваг перед 

презентаціями «вживу». По-перше, звичайно, це економія часу і грошей на 
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поїздки. По-друге, сервіси для web-презентацій надають додаткові можливості: 

– практично необмежене число глядачів, кожен з яких може подивитися і 

взяти участь в презентації зі свого робочого місця; 

– можливість записати хід презентації для її перегляду і аналізу; 

– можливість опублікувати презентацію на сайті, щоб всі зацікавлені 

могли отримати до неї доступ 24/7; 

– можливість створювати більш ефектні і інтерактивні презентації з 

використанням відео, звукових ефектів і анімації; 

– можливість спільної роботи при створенні презентації через інтернет; 

– інструменти для Web-презентацій можуть бути доступні в якості 

окремого сервісу або в складі комплексного рішення для web-конфенції. 

Для демонстрації презентації інтернет-сервіси можуть надавати 

інструменти комунікацій з глядачами: чат, відеозв'язок, а також кошти для 

збору зворотного зв'язку (наприклад, інтерактивні опитування, оцінки). Також, 

може бути присутнім панель інструментів для анотації екрану, яка дозволяє 

робити помітки поверх презентації. Це дуже корисно для правильного 

управління увагою глядачів. 

Команда проекту інформаційної системи маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку Харківського регіону  наведена на рис. 3.7, де перший 

рівень –  це вся команда на чолі з керуючим партнером (CEO) проекту, другий 

рівень – основні підрозділи для виконання роботи. Для наведеного проекту, 

можливо, цього буде достатньо, в майбутньому  необхідна подальша 

структуризація. 

Керуючий партнер  (CEO) – людина-ресурси / hustler – основні продажі і 

клієнти, підбір команди, фінанси, енергія і бачення всього проекту, драйв. 

Спілкування з інвесторами, відстеження основних KPI.  

Директор із маркетингу (МД) – Sales & Marketing – людина, яка 

відповідає за продажі і/або генерацію лідів. Якщо b2b продажами займається 

Керуючий партнер, то комерційний директор займається трафіком / лідгеном і 

т.п. 
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Експерт (CTO) / Builder – людина яка відповідає за розвиток функціоналу 

та підтримку продукту.  

 

Рисунок 3.7 – Команда проекту інформаційної системи маркетингового 

моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

 

Розробники – backend, frontend. 

Поєднання робочої та організаційної структур дає змогу інтегрувати, 

планувати і контролювати роботу і порівнювати її виконання і команди проекту 

системи маркетингового моніторингу регіонального розвитку. Кожний 

менеджер у цій ієрархії має свій набір планів і звітів по своїх сферах 

відповідальності. 

 

Таблиця 3.3 – Кількісний склад учасників команди проекту системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку 

№ 

з/п 
Назва Скорочення,  

Кіль-

кість 

1 Керуючий партнер   
CEO 1 

2 Директор із маркетингу   КД 1 

3 Експерт  CTO 1 

4 
Дизайнер  

Д 1 

6 
Розробники - backend, frontend, Аналітик (Big Data) 

FRONT 3 

 

Матриця розподілу відповідальності для даного проекту наведена у 

Керуючий партнер  (CEO) 

Директор із 

маркетингу (КД) 
Експерт (CTO) 

Фінансовий директор 

(ФД) 

Операційний 

директор (COO) 

Розробники - 

backend, frontend 
Аналітик (Big Data) 
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таблиці  3.4. 

 

Таблиця 3.4 – Матриця відповідальності проекту інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

Шифр Пакети робіт (WBS) 

Відповідальні (OBS) 

Керуючий 

партнер  

(CEO) 

Директор із 

маркетингу  

(КД) 

Аналітик 

(Big Data) 
Експерт 

(CTO) 

М1.1 Дослідження практики          

М 1.2 Якісний аналіз інформації         

М 1.3 Розробка технічного завдання          

М 1.4 

Розробка робочого проекту 

інформаційної системи 

маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку 

Харківського регіону 

        

М 2.1 
Збір, обробка даних. побудова 

моделей  
        

М 2.2 
Розробка  Веб-презентації 

«Харків Онлайн» 
        

М 2.3 Розробка мобільних додатків          

М 2.4 
Тестовий запуск Веб-презентації 

«Харків Онлайн» 
        

М 2.5 
Налаштування, діагностика 

помилок та їх виправлення  
        

М 3.1 
Навчання та консультація 

фахівців ХОДА 
        

М 3.2 
Моніторинг впровадження 

проекту. Оцінка ефективності  
        

М 3.3 Звіт про виконану роботу         

 

Кадровий потенціал для забезпечення створення інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону  

наведений у таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 – Кадровий потенціал створення інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

№ 

п/п 
Показники 

Кількість, 

од. 

Місячний 

оклад  

Фонд оплати 

праці, тис. грн.  

1 Керуючий партнер  1 30000 120 

2 Аналітик (Big Data) 1 27000 108 

3 Операційний менеджер  1 25000 100 

4 Розробники - backend, frontend 2 25000 200 

 
Разом  5 107000 528 

 

Таким чином, у проекті розробки системи маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку  прийматиме участь  5 осіб основного персоналу. 

Річний фонд оплати праці при вдалій реалізації складатиме 528 тис.грн.   

Таким чином, за даними запропонованої схеми процесу управління 

проектом розробки  системи маркетингового моніторингу регіонального 

розвитку  керуючий партнер визначає мету управління та разом з полеглими  

формує завдання управління процесами формування проекту. А інші фахівці 

команди у співпраці визначають ключові показники ефективності 

інноваційними процесами та здійснюють обґрунтування нормативних значень. 

Відповідно потім здійснюється командою здійснюється розробка рекомендацій, 

спрямованих на досягнення нормативних значень та контроль за їх 

досягненням, і в результаті вносяться необхідні коригування в нормативні 

значення. 

З метою моделювання виробничо-сервісного процесу впровадження 

інформаційної системи маркетингового моніторингу регіонального розвитку 

Харківського регіону використовуємо такий інструмент як ієрархічна структура 

робіт (WBS - Work Breakdown Structure). 

WBS — це ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу 

усіх робіт з виконання проекту і подана у графічному вигляді. Це сукупність 

декількох рівнів, кожний з яких формується в результаті розподілу роботи 

попереднього рівня на її складові. Елементом найнижчого рівня є група робіт, 

або так званий робочий пакет (work package). 
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WBS створюється за допомогою поділу проекту на основні елементи, частини, 

послуги на логічній основі. Ці елементи, в свою чергу, поділяються на свої 

елементи, і цей процес повторюється доти, доки на нижчому рівні WBS 

елемент можна поділити на роботи, які мають виконуватись окремими групами. 

Моделювання виробничо-сервісного процесу впровадження інноваційної РR – 

технологій Веб-презентації «Харків Онлайн» наведено на рисунку 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – WBS-структура проекту інформаційної системи маркетингового 

моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

 

Процес створення інформаційної системи маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку Харківського регіону можна розділити на три етапи: 

Створення інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального 

розвитку Харківського регіону 

М.1 Підготовчий етап 

Збір та аналіз інформації  
М.2 Реалізація проекту  

М.3 Тестове 

впровадження  

М1.2 Якісний аналіз 

інформації 

М1.3  

Розробка технічного 

завдання  

М1.1 Дослідження 

практики створення 

подібних систем  

М1.4  Розробка робочого 

проекту інформаційної 

системи маркетингового 

моніторингу регіонального 

розвитку Харківського 

регіону 

М 2.1 Збір великих 

даних  

М. 2.2 Розробка  Веб-

презентації «Онлайн 

подорож по готелю» 

М 2.3 Розробка 

мобільних додатків 

М 2.5 Налаштування, 

діагностика помилок 

та їх виправлення 

М 2.4 Тестовий 

запуск Веб-

презентації «Онлайн 

подорож по готелю» 

М.3.1 Навчання та 

консультація 

фахівців ХОДА 

М.3.2  Моніторинг 

впровадження 

проекту. Оцінка 

ефективності 

М.3.3 Звіт про 

виконану роботу 
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Перший етап створення системи це збір даних, що представляє собою дуже 

трудомісткий і вкрай відповідальний процес, так як від його результатів 

безпосередньо залежатиме якість системи маркетингового моніторингу та Веб-

презентації «Харків Онлайн».  

Дані для Веб-презентація «Харків Онлайн» збираються з попередньо 

створених фотопанорам в спеціалізованих програмах. У більшості випадків 

програма для розробки віртуальних турів орієнтована на власний формат 

панорамних файлів (хоча іноді передбачається імпорт панорам з інших 

форматів). Окремі фотопанорами зв'язуються між собою плавними переходами 

за рахунок виділення на них активних зон (спеціальних областей на 

фотопанорамах), які не тільки відповідають за переміщення від однієї панорами 

до іншої, а й використовуються для відображення додаткової інформації про 

об'єкти. Технологія активних зон дозволяє зробити акцент на окремих частинах 

панорами – на деталях, на цікавих місцях, а також на будь-який інший 

інформації, на яку необхідно звернути увагу віртуального відвідувача. Крім 

того, можливе включення в Веб-презентацію «Харків Онлайн» інтерактивних 

планів і навігаторів, які дозволяють користувачам визначати своє «місце 

розташування». Перегляд туру може здійснюватися за планом, по точках 

переходу або автоматично відповідно до плану, певним при створенні проекту. 

Веб-презентацію «Харків Онлайн», можна буде переглядати як в Інтернет-

браузері, так і в спеціалізованих додатках до смартфону. 

Обґрунтування плану впровадження інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

наведено у таблиці 3.6. 

У процесі були виявлені і зафіксовані найбільш поширені ключові 

процеси інформаційної системи маркетингового моніторингу регіонального 

розвитку Харківського регіону: 

Виробництво – головний процес. Даний процес включає в себе розробку, 

створення і виведення продукту на ринок;  
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Таблиця 3.6 – Перелік робіт по проекту інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

Назва пакету робіт за WBS - 

структурою 
Код 

роботи 
Назва роботи 

1 2 3 

Дослідження практики  01 Дослідження документів з питань використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 
02 Дослідження практики впровадження  

Якісний аналіз інформації 03 Аналіз ПО для розробки інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку 

Харківського регіону та Веб-презентації «Харків 

Онлайн»  
04 Пошук технічних виконавців  

Розробка технічного 

завдання  
05 Визначення загальних ключових вимог інформаційної 

системи маркетингового моніторингу регіонального 

розвитку Харківського регіону 
Розробка робочого проекту 

інформаційної системи 

маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку 

Харківського регіону 

06 Формування основних технічних рішень щодо структури 

Веб-презентації «Харків Онлайн» та її взаємозв’язку з 

мобільним додатком  
07 Вимоги щодо інформаційного та програмного 

забезпечення системи  
Фотозйомка об'єкта 08 Фотозйомка  

Розробка  Веб-презентації  09 Обробка отриманих зображень створення Веб-

презентації «Харків Онлайн» 
Розробка мобільних додатків  10 Розробка мобільного додатку для  Android,  

11 Розробка мобільного додатку для  іОС 

Тестовий запуск Веб-

презентації «Харків Онлайн» 
12 Запуск в мережі Інтернет Веб-презентації «Харків 

Онлайн» 
13 Тестування мобільних додатків 

Налаштування, діагностика 

помилок та їх виправлення  
14 Кінцеве налаштування Веб-презентації «Харків Онлайн» 

15 Діагностика Веб-презентації «Харків Онлайн» 

Навчання та консультація 

фахівців ХОДА 
16 Ознайомлення з інструкціями, консультації  

17 Практичне навчання, консультації  

Моніторинг впровадження 

проекту. Оцінка 

ефективності  

18 Онлайн анкетування  відвідувачів сайту ХОДА 

19 Проведення оцінки ефективності за результатами 

моніторингу  
Звіт про виконану роботу 20 Звіт про виконану роботу 

 

Вирішення проблем – процес пошуку найкращого вирішення проблеми 

конкретного споживача. Вимагає постійного вдосконалення навичок і 

управління знаннями; 

Платформи / мережі – процеси, пов'язані з управлінням платформами та 
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мережами (а також ПО, web-ресурси), сервісним забезпеченням, поліпшенням і 

просуванням; 

Створення контенту – процес, пов'язаний зі збором необхідних даних, їх 

переробкою і генерацією якісного контенту. 

Після того, як всі структурні блоки виконані, ціннісні пропозиції і 

способи взаємодії з споживачем перевірені, попередній продукт готовий. 

Головний спосіб перевірити життєздатність – почати  його використовувати в 

реальних умовах ринку. Керівник повинен вибрати для себе певний часовий 

інтервал, після закінчення якого, він, регулярно буде повертатися і оцінювати 

свої припущення з реальними даними і, при необхідності вносити корективи. 

На останньому етапі провадження проекту для забезпечення якісної 

підтримки проводиться ознайомлення фахівців з розробленим продуктом, та 

інструкціями які регламентує роботу.  

Також проходить тестування мобільний додаток до смартфонів. 

Здійснюється моніторинг ефективності для оцінки результативності проекту, 

паралельно ведеться аналіз помилок при роботі системи, та їх ліквідація.  

Орієнтовна схема бюджету проекту інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

наведена у таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7 – Орієнтовний бюджет інформаційної системи маркетингового 

моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

Статті видатків 

Загальна сума за статтями 

бюджету, тис. грн. 
Питома вага, %  

Оплата праці 528 64,25 

Матеріальне забезпечення 24 3,62 

Обладнання 213 32,13 

РАЗОМ: 663 100,00 

 

Витрати бюджету проекту інформаційної системи маркетингового 

моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону  розподіляються 
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наступним чином: 64,25 % займають витрати на оплату праці, 3,62 % займають 

витрати на матеріальне забезпечення, витрати на обладнання складають 32,13 

%. Загальна вартість ресурсів складає 663 тис.грн. Таким чином, розробка та 

впровадження проекту інформаційної системи маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку Харківського регіону, включаючи Веб-презентацію 

«Харків Онлайн» коштуватиме 663 тис. грн. Загальна тривалість проекту 

визначається тривалістю і складає біля 3 місяців. Резерв часу місяць. Таким 

чином, з урахуванням цих даних складаємо план охоплення аудиторії  

мобільними додатками «Харків Онлайн», який наведений у табл. 3.8. 

 

Таблиця 3.8 – План охоплення аудиторії мобільними додатками «Харків 

Онлайн» 

Показники 
2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

2026 

рік 

Планова кількість 

користувачів, од, в тому числі: 
150000 165000 181500 199650 219615 241577 

App Store 100000 110000 121000 133100 146410 161051 

Google Play 50000 55000 60500 66550 73205 80526 

 

За даними табл. 3.8 охоплення аудиторії мобільними додатками «Харків 

Онлайн» має динаміку до зростання, зростання відбуватиметься за рахунок 

зростання кількості користувачів мобільних додатків «Харків Онлайн». 

Динаміка охоплення аудиторії мобільними додатками «Харків Онлайн» 

наведена на рисунуку 3.9. 

Таким чином, охоплення аудиторії мобільними додатками «Харків 

Онлайн» планується з 150000 користувачів, та надалі буде зростати, по мірі 

додавання додаткових функцій.   

Отже, для ХОДА запропоновано маркетингову інформаційну систему, 

яка скрадатиметься з системи моніторингу конкурентного середовища та Веб-

презентації «Харків Онлайн» яка буде збирати інформацію про різні групи 

стейкхолдерів їх запити, потреби, смаки, побажання та інше. 
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Рисунок  3.9 – Динаміка охоплення аудиторії  

мобільними додатками «Харків Онлайн» 

 

Удосконалюючи МІС, керівництво ХОДА повинно розуміти, 

необхідність застосування системного підходу в управлінні та використання 

інноваційного маркетингу в публічному управлінні на регіональному рівні. 

Для присутності Веб-презентації «Харків Онлайн» в мережі Інтернет 

пропонується власний сайт Веб-презентації. А отже, які аспекти буде включати 

в себе розвиток веб-сайту презентації «Харків Онлайн» (табл. 3.9): 

 

Таблиця 3.9 – Бюджет витрат на розвиток сайту  

Веб-презентації «Харків Онлайн» 

Показники  
 Витрати на 

рік, грн.   

Розміщення на сайті текстової інформації про знижки, акції 1500 

Внесення незначних змін на сайті 960 

Створення та розміщення промо-сторінок для окремих акцій 1200 

Технічна підтримка - захист від вірусів, несанкціонованого доступу, захист 

інформації сайту від втрати, бекап бази даних 
14400 

Оптимізація сайту 7200 

Пошук тематичних статей, новин, спостереження за форумом, гостьовою 30000 

Разом 55260 

 

50000 55000 60500 66550 73205 
80526 

100000 
110000 

121000 
133100 

146410 
161051 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

Google Play App Store
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Таким чином, бюджет витрат на розвиток присутності Веб-презентації 

«Харків Онлайн» в мережі Інтернет складатиме 55,26 тис. грн на рік.  Завдяки 

налаштуванням контекстної реклами Веб-презентація «Харків Онлайн» в 

мережі Інтернет показуються тільки зацікавленим відвідувачам і оплата за клік 

йде тільки в тому випадку, коли користувач клікне по об’яві. Вартість кліку по 

контекстній рекламі від встановленої ціни за клік (чим вища ціна кліка, тим 

вище показується об’ява). 

При прогнозі  ми враховуємо, що кількість звернень до Веб-презентація 

«Харків Онлайн» під впливом реклами складає 7 % для сайту та 15 % від 

мобільного додатку від охопленої аудиторії. Результати прогнозу 

комунікаційної оцінки ефективності Веб-презентація «Харків Онлайн» наведені 

у табл. 3.10. 

 

Таблиця 3.10 – Результати прогнозу комунікаційної оцінки ефективності 

Веб-презентація «Харків Онлайн» 

Рекламний носій 
Вартість, 

грн. 

Охоплення 

аудиторії, 

чол. 

Кількість 

звернень, 

од. 

Сайт  55260 800000 40000 

Мобільні додатки  54000 150000 15000 

 Разом  109260 950000 55000 

 

Отже, з отриманих даних бачимо, що найменшу умовну вартість має 

Інтернет-реклама, при цьому найбільший показник охоплення аудиторії у 

мобільних додатків. Найбільша кількість звернень та замовлень була отримана 

завдяки сайту Веб-презентації «Харків Онлайн» у мережі Інтернет. Це 

пояснюється тим, що даний засіб реклами залучує суто цільову аудиторію. 

Фінансування проекту Веб-презентації «Харків Онлайн» направляється у 

прямі інвестиції (інвестиції в основні засоби, інвестиції в оборотні кошти). 

Загальний обсяг інвестиційних потреб наведені у таблиці: 
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Таблиця 3.11 – Обсяг інвестицій в проект інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

Інвестиційна потреба 
1 рік, тис. 

грн. 

2 рік, тис. 

грн. 
Всього 

Проектні роботи 109,26 - 109,26 

Придбання та встановлення устаткування 103,74 - 103,74 

Вкладення в оборотні кошти 20 - 20 

Супутні витрати 4 - 4 

Загальний обсяг інвестицій 237 - 237 

 

Джерелом фінансування інвестиційного проекту є кошти обласного 

бюджету Харкова виділені на регіональний розвиток. Розрахунок ефективності 

проекту інформаційної системи маркетингового моніторингу регіонального 

розвитку Харківського регіону наведений у таблиці 3.14. 

 

Таблиця 3.14 – Розрахунок ефективності проекту інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону 

Показник 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Початкові інвестиції, тис.грн. 237           

2. Доході від реклами 

монетизація сайту  
1309,5 1297,7 1570,6 1900,4 2299,8 2783,2 

3. Витрати на експлуатацію 

проекту, тис. грн. 
1162,1 1113 1174,7 1130,1 1235,7 1358,5 

4. Амортизаційні відрахування, 

тис. грн. 
11,9 11,3 10,7 10,2 9,6 9,2 

5. Ставка дисконту, % 18 18 18 18 18 18 

6. Грошові потоки, тис. грн. 183,1 337,1 546,5 800,9 1092,9 1452,3 

7. Дисконтовані грошові 

потоки, тис. грн. 
132 205 282 350 405 456 

8. Дисконтований грошовий 

потік з початку експлуатації 

проекту, тис. грн.( з 

наростаючим підсумком) 

132 337 619 969 1374 1829 

9. Дисконтовані грошові потоки 

за ставкою дисконту 40%. 
121 181,2 238,8 284,5 315,6 341 

10. Дисконтовані вигоди, тис. 

грн. 
1064,6 857,8 844,0 830,3 816,9 803,7 

11. Дисконтовані витрати, тис. 

грн. 
944,8 735,7 631,3 493,7 438,9 392,3 
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Чиста теперішня вартість проекту 1592 тис. грн. Оскільки, NPV > 0, 

проект сам себе виправдовує. За роки функціонування грошовий потік не лише 

покриває витрати, та й перевищує очікувані доходи на 1592 тис. грн. Термін 

окупності вкладень в проект.  

ТО = (2 − 1) +
237 − 337

337
0,7 роки 

Таким чином, за результатами оцінки пропонованої маркетингової 

інформаційної системи, яка скрадатиметься з системи маркетингового 

моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону та Веб-презентації 

«Харків Онлайн» встановлено, що у проекті прийматиме участь  5 осіб 

основного персоналу. Річний фонд оплати праці при вдалій реалізації 

складатиме 528 тис. грн. Проект сам себе виправдовує. За роки функціонування 

грошовий потік не лише покриває витрати, та й перевищує очікувані доходи, 

отже, за всіма прогнозованими економічними показниками проект 

інформаційної системи маркетингового моніторингу регіонального розвитку 

Харківського регіону є ефективним. 
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ВИСНОВКИ  

 

Як об'єкт стратегічного регулювання, регіон – це інституційно виділений  

із зовнішнього середовища і володіє системними властивостями гетерогенний 

економічний простір мезомасштабу, сформований ендогенними факторами і 

резервами, необоротно і нерівномірно еволюціонує в системі екзогенних 

ресурсів і умов господарювання, представлений територіальним 

співтовариством з загальними інтересами і цінностями. Як суб'єкт 

стратегічного розвитку, регіон – це соціально відповідальна 

мультистейкхолдерска просторова корпорація. Регіони, як і сучасні компанії, 

стають свого роду моральними агентами суспільства, а спектр їх інтересів 

включає поряд із забезпеченням стійкого зростання ВРП і вирішенням 

соціальних завдань також задоволення потреб широкого кола зацікавлених 

сторін, вигодонабувачів, стейкхолдерів (stakeholders), в тому числі інвесторів, 

туристів, підприємців, місцевого населення, різних громадських груп і держави. 

Регіони, інтеріоризучи  ринковий механізм, все в більшій мірі знаходять формат 

«розширеного підприємства» (extended enterprise) [39], що постає вузловим 

елементом в мережі взаємопов'язаних внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, що 

створюють, підтримують і розширюють його ринкові можливості. 

Регіональний маркетинг в якості основної своєї задачі визначає 

формування інноваційних підходів до розвитку економіки території, 

орієнтованих на можливості зовнішнього середовища, і інноваційних методів 

реалізації даних підходів. У цьому процесі регіональний маркетинг виступає в 

якості першої і головної ланки інноваційного ланцюжка формування нових 

видів виробництва, нового асортименту товарів в рамках регіональної 

економіки. Від того, наскільки регіональний маркетинг чітко сформулює 

майбутні і поточні потреби на ринку, визначить ємність і структуру споживчого 

ринку, характеристику вільних ринкових ніш, будуть залежати структура і 

рівень інноваційної програми регіону. 

Для позиціонування внутрішніх переваг регіону використовуються такі 
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методи, як іміджмейкинг, реклама, брендинг, зв’язки з громадкістю, 

формування стереотипів, інформаційне маніпулювання. Залежно від цілей 

регіонального маркетингу можна виділити три групи методів:  соціальні 

методи, що враховують політико-правову базу і стандарти соціальної поведінки 

та спрямовані на поліпшення якості життя населення, зміцнення соціальних 

організацій, підвищення соціальної зрілості суспільства, тобто на реалізацію 

однієї з цілей регіонального маркетингу – задовольняти інтереси суспільства;  

економічні методи, що націлені на розвиток ділового, науково-технічного, 

економічного розвитку регіону або відповідної інфраструктури та узгоджують 

інтереси споживачів; комунікаційні методи, що демонструють відкритість 

регіону для контактів (інвесторів) і дозволяють зовнішнім суб’єктам краще 

пізнати й реалізувати свої потреби. 

Сформована концепція територіального маркетингу стає орієнтованою на 

довгострокову перспективу і знаходить можливість передбачення і 

передбачення майбутніх потреб зовнішнього середовища, орієнтованих на 

параметри територіального сукупного продукту. Механізм реалізації 

регіональної маркетингової стратегії є способом  цілеспрямованого, 

упорядкованого, системного підвищення рівня ринкової орієнтації 

адміністративних, соціокультурних і бізнес-процесів в регіоні шляхом 

формування інтерактивного комунікаційного середовища, динамічного 

узгодження інтересів основних стейкхолдерів і використання ефективної 

комбінації маркетингових технологій просування регіонального бренду і 

комплексу суббрендів.  Механізм реалізації маркетингової стратегії розвитку 

регіону має циклічний характер. В результаті кожного циклу кумулятивної 

взаємодії виділених функціональних блоків відбувається зміна параметрів 

стану ринкової орієнтації регіону і ступеня комерціалізації товару території, які 

фіксуються в базі даних; при цьому змінюється зовнішнє середовище, а нові 

ринкові тренди відбиваються в базі знань.  

Особливостями маркетингу органів публічної влади є: цілі маркетингової 

діяльності не відповідають комерційним; більша частина публічних послуг або 
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громадських благ,  дефіцит фахівців і бюджетних коштів та інформаційного 

забезпечення на проведення великих маркетингових заходів; висока залежність 

від рішень вищих органів державної влади; масштаби по сфері застосування 

маркетингових інструментів і довгостроковості прийнятих рішень, тісно 

пов'язаних з політичною кон'юнктурою. Практична реалізація маркетингу 

органів публічної влади  реалізується у вигляді Стратегії розвитку Харківської 

області на період 2021–2027 років.  

Значна частина бази даних, яка формується різними джерелами 

інформації, може використовуватися декількома підрозділами маркетингового 

забезпечення адміністрації для вирішення своїх завдань. Отже, необхідна 

оцінка складності структури інформаційних потоків (структури інформаційних 

зв'язків), так як ця оцінка буде впливати на характер організаційно-технічних 

заходів і, в кінцевому рахунку, на розмір бюджету маркетингової діяльності 

ХОДА. Загальна оцінка становить 15 балів (з можливих 24), це говорить про те, 

що в процесі публічного управління розвитком регіону в ХОДА простежується 

середній рівень інформаційного забезпечення маркетингової діяльності, тобто 

недостатньо повно, це обумовлено тим, що низький ступінь мають такі 

показники, як «ступінь використання методів аналізу і планування в процесі 

публічного управління розвитком регіону» і критерій «наявності 

інформаційних зв'язків з відділами ХОДА». Для того щоб інформаційне 

забезпечення процесу  публічного управління розвитком регіону в ХОДА було 

ефективним необхідно, щоб всі критерії виконувалися на максимум. 

В результаті проведеного дослідження було зроблено висновок про те, що 

використання інформаційного забезпечення процесу публічного управління 

розвитком регіону за допомогою маркетингу в ХОДА підвищить ефективність 

прийняття управлінських рішень. Процес отримання, обробки та використання 

маркетингової інформації об’єктивно вимагає ефективної її організації та 

управління. Доцільність створення маркетингової інформаційної системи – 

маркетинговий моніторинг регіонального розвитку Харківського регіону 

підкреслюється також важливістю підтримки процесу прийняття управлінських 
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рішень. Формування інформаційної системи маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку Харківського регіону дозволить вчасно інформувати 

керівників ХОДА стосовно змін на ринку маркетингових технологічних 

інновацій, та інновацій у галузі регіонального розвитку, мінімізуючи ризики 

прийняття необґрунтованих рішень. За результатами маркетингового 

моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону компанії 

пропонується розробка Веб-презентація «Харків Онлайн».  

Сучасний рівень прогресу обумовлює застосування інноваційного 

маркетингу в публічному управлінні на регіональному рівні, отже пропонується 

маркетингова інформаційна система, яка скрадатиметься з системи моніторингу 

конкурентного середовища та Веб-презентації «Харків Онлайн, про 

необхідність яких було описано у попередньому підпункті. Отже, необхідно 

розглянути безпосередньо застосування таких інструментів інноваційного 

маркетингу в публічному управлінні на регіональному рівні.  

За результатами оцінки пропонованої маркетингової інформаційної 

системи, яка скрадатиметься з системи маркетингового моніторингу 

регіонального розвитку Харківського регіону та Веб-презентації «Харків 

Онлайн» встановлено, що у проекті прийматиме участь  5 осіб основного 

персоналу. Річний фонд оплати праці при вдалій реалізації складатиме 528 тис. 

грн. Проект сам себе виправдовує. За роки функціонування грошовий потік не 

лише покриває витрати, та й перевищує очікувані доходи, отже, за всіма 

прогнозованими економічними показниками проект інформаційної системи 

маркетингового моніторингу регіонального розвитку Харківського регіону є 

ефективним. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Валовий регіональний продукт по регіонах України  

  

Валовий регіональний продукт, млн. грн  
Валовий регіональний продукт  у 

розрахунку на одну особу, грн  

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 20182 20192 

Україна 1988544 2385367 2983882 3560596 3978400 46413 55899 70233 84235 94661 

Вінницька 59871 74411 92427 111498 129162 37270 46615 58384 71104 83175 

Волинська 31688 35744 51972 60448 75660 30387 34310 49987 58297 73215 

Дніпропетровська 215206 244478 313830 369468 390585 65897 75396 97137 114784 122379 

Донецька 115012 137500 166404 192256 205046 26864 32318 39411 45959 49422 

Житомирська 38425 47919 61470 77110 85294 30698 38520 49737 62911 70247 

Закарпатська 28952 32390 43043 52445 61335 22989 25727 34202 41706 48861 

Запорізька 89061 104323 130377 147076 155235 50609 59729 75306 85784 91498 

Івано-

Франківська 
45854 51404 63850 78443 86702 33170 37220 46312 57033 63254 

Київська 104030 128638 157043 198160 218737 60109 74216 90027 112521 123267 

Кіровоградська 38447 46021 53031 64436 73093 39356 47469 55183 67763 77816 

Луганська 23849 31356 30285 35206 40300 10778 14251 13883 16301 18798 

Львівська 94690 114842 147404 177243 214453 37338 45319 58221 70173 85198 

Миколаївська 48195 57815 69371 79916 92459 41501 50091 60549 70336 82149 

Одеська 99761 119800 149530 173241 197209 41682 50159 62701 72738 82903 

Полтавська 95867 116272 150904 174147 187381 66390 81145 106248 123763 134449 

Рівненська 35252 39469 48836 56842 67379 30350 33958 42038 49044 58332 

Сумська 41567 46287 56530 68489 75855 37170 41741 51419 62955 70576 

Тернопільська 26656 31072 40747 49133 57152 24963 29247 38593 46833 54833 

Харківська 124843 154871 187454 233321 247667 45816 57150 69489 86904 92864 

Херсонська 32215 38743 47868 55161 61955 30246 36585 45532 52922 59987 

Хмельницька 41088 48859 63882 75646 83034 31660 37881 49916 59583 65916 

Черкаська 50843 59412 73176 93315 103514 40759 48025 59697 76904 86319 

Чернівецька 18506 21239 28591 33903 41661 20338 23365 31509 37441 46136 

Чернігівська 36966 43362 56672 70624 78001 35196 41726 55198 69725 78118 

м.Київ 451700 559140 699185 833069 949531 155904 191736 238622 283097 320885 
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Додаток Б1 

 

Рисунок 1 – SWOT-матриця ризиків, які можуть виникнути перед 

Харківською областю 
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Додаток Б2 

 

Рисунок 2 – SWOT-матриця порівняльних переваг Харківської області 
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