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36 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

— Целесообразно введение в законодательство 
понятий «Интернет-доходы» и «фрилансер», которое 
позволит учесть особенности деятельности в данной 
сфере при ее налогообложении.  
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МОЖЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ  
В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Відродження та сталий  

розвиток регіонів залежать від конкурентних переваг 
раціонального використання ресурсів в їх взаємодії з 
довкіллям для задоволення потреб сучасності за 
умови, що вони не ставитимуть під загрозу здатність 
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. До пи-
тання конкурентоспроможних переваг країн через 
призму конкуренції, як важливої рушійної сили роз-
витку, що включає сегментовані ринки, диференційо-
вані продукти, технологічні відмінності, а також еко-
номію, обумовлену зростанням масштабу виробниц-
тва, створюють певні цінності для своїх клієнтів на ві-
дповідному рівні звертався й М. Портер [1, с. 215].  
Розвиток може бути сталим, коли конкурентні пере-
ваги враховують не лише економічні, а й соціальні та 
екологічні його аспекти. Конкурентоспроможним пе-
ревагам в сталому розвитку регіонів сприяють марке-
тинг і логістика. Маркетинг і логістика, що взаємоді-
ють, на рівні регіону передбачають відповідно: ви-
вчення виниклого попиту або формування його, за-
безпечення просування товарного потоку спожива-
чеві, оптимізуючи витрати на кожній ділянці руху то-
вару. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сталому 
розвитку регіонів присвячені такі дослідження, в яких 
структура економіки держави і регіонів має велике 
значення для збалансованого розвитку, національного 
та регіонального господарства, їх ефективного та ста-
більного зростання [2, с. 45]. Нерівномірність соці- 

ально-економічного розвитку регіонів і країни в ці-
лому не тільки підриває основи сталого розвитку регі-
ональної і національної економіки, створюючи ситуа-
цію протистояння, конфлікту і забезпечуючи умови 
для процвітання злочинності, але й заперечує демок-
ратичний принцип, на якому ґрунтується рівноправ-
ність людей [3, с. 5]. Діагностика розвитку регіону як 
економічної системи покликана ідентифікувати виді-
лені параметри процесів раціонального розміщення і 
територіальної організації (форм і способів) продукти-
вних сил, а також окремі елементи (підсистеми), мо-
жливі екстремальні ситуації при взаємодії підсистем, 
визначивши причини їх відхилення від заданих вели-
чин (нормативних, еталонних або середніх) розвитку 
[4, с. 18]. Потребує подальших досліджень викорис-
тання інструментів маркетингу та логістики в сталому 
розвитку регіонів. 

Мета наукової статті — обґрунтування можливос-
тей маркетингу та логістики в сталому розвитку регіо-
нів України. 

Результати дослідження. Розвиток регіонів з пред-
ставленими на них компаніями і їх постачальниками, 
ринковими посередниками, покупцями, конкурен-
тами і громадськістю в цілому здійснюється під впли-
вом чинників макросередовища, які формують мож-
ливості і погрози, як для ринкових суб'єктів, так і для 
самих регіонів. В умовах впливу на регіони країни, 
компанії і споживачів, що знаходяться на їх території, 
глобальних сил необхідно здійснювати моніторинг ос- 
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новних маркетингових чинників макросередовища: 
демографічних, економічних, природних, технологіч-
них, політичних (законодавчих) і соціальних (культу-
рних), з метою виявлення випадкових, які створюють 
передумови як для нових можливостей, так і для по- 
гроз взаємодій [5, с. 191]. Чинники макросередовища 
в контексті сталого розвитку тісно пов'язані з ноосфе-
рною концепцією про те, наскільки розумним є життя 
суспільства. Перед людством постала об'єктивна необ-
хідність зробити рішучий вибір на користь розуму, 
справжньої розбудови ноосфери або загинути. При- 
родною основою життя на Землі може бути збере-
ження та оптимальність розвитку біосфери та людсь-
кого суспільства. Дослідження сталого розвитку регіо-
нів є багатогранним і воно не може тільки зосереджу-
ватись на еколого-економічному підході. Чинники ма-
ркетингового макросередовища сприяють адекватні-
шому розумінню сталого розвитку регіонів. Так, на-
приклад, вивчення маркетологами чисельності і тем-
пів зростання населення регіонів, його вікової струк-
тури, рівня освіти, регіональних відмінностей, геогра-
фічного переміщення (демографічний чинник) дозво-
ляє своєчасно робити заходи по забезпеченню необ-
хідними ресурсами населення, що проживає в цьому 
місті, регіоні, країні. 

На показник загального рівня платоспроможного 
попиту (економічний чинник) впливають поточні 
прибутки населення, рівень цін, заощаджень, боргів, 
процентних ставок, доступності кредитів. Від марке-
тингових досліджень по виявленню тенденцій в зміні 
прибутків і структури витрат залежатимуть одна з  
важливих характеристик ринку — купівельна спро- 
можність населення регіону і особливості роботи на 
цьому ринку компаній, попит на товари яких чутли-
вий до рівня цін і прибутків. 

Перед маркетологами і логістиками стоїть зав-
дання відстежування появи нових можливостей і пог-
роз, які пов'язані із скороченням запасів природних 
ресурсів, дорожчанням енергоносіїв, небезпекою за-
бруднення довкілля і розробки рекомендацій у сфері 
захисту довкілля (природний чинник). 

Зростання економіки регіонів багато в чому ви-
значається технологічними інноваціями, які не завжди 
вдається передбачати. Поява нових технологій призво-
дить до «творчого» руйнування старих, що обумовлює 
необхідність відстежування технологічних тенденцій з 
метою усунення невизначеності (технологічний чин-
ник). Маркетингові і логістичні стратегії орієнтовані 
на отримання громадської і державної підтримки для 
інновацій і забезпечення безпеки їх використання. 

Своєчасна поява і дотримання законів, регулю- 
ючих підприємницьку діяльність, сприяють виник-
ненню нових можливостей для бізнесу, активізації під-
приємницької ініціативи, захисту прав споживачів, 
прискоренню економічного розвитку регіонів (полі-
тико-законодавчий чинник). 

На зміну відношення і поведінки людей (соціа-
льно-культурний чинник) впливають компанії, які 
своїми діями із скорочення робочих місць знижують 
репутацію «доброчесної організації». Для маркетингу і 
логістики необхідно знайти нові способи у вигляді ба-
зових переконань і цінностей завоювання довіри по-
купців серед різних верств населення регіонів і пра- 
цівників компаній. 

 

Поряд із дослідженням наукових засад сталого 
розвитку регіонів України була проведена конкретно-
організаційна робота в цій галузі. Було розроблено 
«Концептуальні засади економічної програми щодо 
виходу України з кризи». У цьому документі докладно 
викладено: зарубіжний досвід; основні шляхи рефор-
мування економіки; основні напрями завоювання 
внутрішнього і зовнішнього ринків; роль держави в 
підтримці малого та середнього бізнесу; де взяти гроші 
для відродження промисловості країни; основні шляхи 
підвищення заробітної плати, пенсій, допомог; проб-
леми зниження цін на товари та послуги; роль науки і 
вчених у відродженні виробничого потенціалу країни; 
оптимізація податкової політики; ліквідація корупції 
[6]. 

Згідно з визначенням, що надано у Хартії регіо-
налізму, прийнятій Європейським парламентом в 1988 
р., регіоном є «… гомогенний простір, який має фі-
зико-географічну, етнічну, культурну, мовну спіль-
ність, а також спільність господарських структур та іс-
торичну долю» [3, с. 41]. Наведене європейське розу-
міння регіону для України означає зміну вектору сус-
пільного розвитку як гомогенної, тобто однорідної по 
своєму складу території, інтегрованої до європейської 
спільноти. Задекларований курс України на євроінте-
грацію передбачає широкі повноваження і компетенції 
регіонів, забезпеченні достатніми ресурсами. Для здій-
снення порівняльного статистичного аналізу стану та 
відносного рівня соціально-економічного розвитку те-
риторій з регіонами Євросоюзу в Україні на держав-
ному рівні потрібно визначити єдину систему еконо-
мічних районів, які є важливим чинником територі- 
альної організації влади, а також управління господар-
ством країни. В територіальній системі України як від-
правну точку можна взяти за основу схему економіч-
ного районування України з наступними економіч-
ними районами: Придніпровський, Донецький, Схід-
ний, Центральний, Поліський, Подільський, Причор-
номорський, Карпатський [3, с. 136]. 

Нині в соціально-економічному розвитку регіонів 
росте значення регіональних логістичних кластерів [7], 
які стають сприятливим середовищем для утворення 
індустріальних парків (див. рисунок). 

Правові та організаційні засади Закону України 
«Про індустріальні парки» визначають створення і  
функціонування індустріальних парків на території 
України з метою забезпечення економічного розвитку 
та підвищення конкурентоспроможності територій, 
активізації інвестиційної діяльності, створення нових 
робочих місць, розвитку сучасної виробничої та рин-
кової інфраструктури [8]. 

Регіональні структури управління, які використо-
вують концепції маркетингу та логістики, повинні 
прагнути якнайкраще задовольнити платоспроможний 
попит, враховуючи правило Парето, тобто 20% асор-
тиментних позицій дають 80% об'єму продажів [9,  
с. 180]. На рівні індустріальних парків може викорис-
товуватися пряма доставка 20% ходових товарів на ло-
кальні ринки, місцеві перевалочні пункти, оскільки 
попит їх можна передбачити. Значною мірою дієвість 
індустріальних парків, як інструментів стимулювання 
промислової активності, визначається низкою регуля-
тивних механізмів їх функціонування, поміж яких 
найважливішими є питання механізму залучення ін- 
весторів, системи стимулів та пільг, що надаються на 
їх території. 
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Рисунок. Можливості маркетингу та логістики в сталому розвитку регіонів України 
 

На рівні регіональних логістичних кластерів в ре-
гіональних центрах дистрибуції можуть зберігатися за-
паси середньої швидкості обертання, товари з менш 
передбачуваним попитом, використовуючи принцип 
урівноваження і збалансування логістичного наванта-
ження на логістичному полігоні України [10, с. 22]. 

В економічних районах можна централізувати 
зберігання переважної більшості найменш передбачу-
ваних товарів уповільненого збуту в універсальній (ба-
зовій) формі на глобальному складі, доки не стануть 
відомі реальні потреби в регіональних логістичних 
кластерах або в індустріальних парках. 

Сучасна система управління інтегрованим лан-
цюжком постачань припускає централізацію закупі-
вель, прогнозування, зберігання запасів, не повністю 
готових виробів, а в універсальній (базовій) формі і як 
можна на меншій кількості складів, щоб при з'ясу-
ванні реального попиту мати можливість локалізувати 
або індивідуалізувати ці товари відповідно до місцевих 
технічних умов [9, с. 176]. 

Скорочення витрат на утримання запасів товар-
но-матеріальних цінностей компенсується збільшен-
ням витрат на експрес-доставку із залученням профе-
сійних перевізників, які розширили і доповнили свій 
пакет пропозицій, використовуючи нічну доставку. 

Досягти регіональної синергії можна, якщо вико-
ристовувати координацію трьох рівнів управління за- 

мовленнями: економічних районів, регіональних ло- 
гістичних кластерів, індустріальних парків, а також 
маркетингові та логістичні інформаційні системи, за-
безпечуючи управління у рамках поєднання екологіч-
ної, економічної і соціальної регіональної політики і 
держави в цілому. Сукупність маркетингових і логіс-
тичних інформаційних процесів, які дають повне уяв-
лення про попит і постачання в масштабах країни,  
можна використовувати для обґрунтування управлін-
ських рішень щодо вибору варіантів обслуговування з 
найменшими витратами. Інструменти комплексу мар-
кетингових комунікацій дають можливість централізу-
вати управління замовленнями і в той же час обслуго-
вувати клієнтів, використовуючи методи відстрочення 
і локалізації в умовах прозорості каналів розподілу. 

Висновки і пропозиції. Використання інструмен-
тарію маркетингу і логістики у рамках триєдиної скла-
дової рівнів управління в Україні: економічні райони, 
регіональні логістичні кластери, індустріальні парки 
дасть можливість створити систему ефективного уп-
равління матеріальними і супутніми потоками, відсте-
жувати щоденні зміни попиту, технологій, законодав-
ства в Україні і світі, оптимізувати виробничі, транс-
портні потужності і товарно-матеріальні запаси, що в 
цілому буде сприяти відродженню та сталому розвитку 
регіонів. 
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ПОЛІТИКА КИТАЮ ЩОДО РОЗВИТКУ SMART-ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Постановка проблеми. Початок XXI століття по- 

значений активним переходом багатьох країн до нової 
якості промислового виробництва на основі новітніх 
технологій так званої 4-ї промислової революції,  
масштабних трансформацій організаційно-комуніка-
ційних, логістичних, управлінських процесів. Ці сис-
темні перетворення мають забезпечити становлення 
smart-промисловості — виробничої діяльності зі знач-
но кращими (порівняно з наявними) організаційно-
технологічними характеристиками задля досягнення 
найвищих показників конкурентоспроможності у сві-
товій економіці. 

Проблема переходу до smart-промисловості вна-
слідок її системної важливості для стратегічного соці-
ально-економічного розвитку як окремих країн, так і 
світового господарства у цілому, усе більше привертає 
увагу урядів, бізнесу, дослідників. Так, уже нині серед 
фахових аналітичних публікацій можна зустріти чи-
мало оптимістичних оцінок економічної ефективності 
smart-технологій. Зазначається, зокрема, що застосу-
вання методів smart-промисловості створює значні ви-
годи в продуктивності на рівні підприємств і організа-
цій, а також на рівні промисловості й ланцюжка пос-
тачання. І разом ці вигоди поєднуються для забезпе-
чення вигод на національному рівні в масштабах еко-
номіки. Дані промислових підприємств, які здійснили 
значні інвестиції в технології та методи smart-промис-
ловості, підтверджують одержання значних вигод [1, 
11]. За оцінками асоціації лідерів smart-промисловості 
[2], кероване попитом ефективне використання ресур- 

сів і запасів на підприємствах високого рівня оптимі-
зації, які застосовують технології smart-промисловості, 
призведе до: 

- 10%-го підвищення операційної ефективності в 
цілому; 

- 25%-го підвищення енергетичної ефективності; 
- 25%-го зменшення нещасних випадків; 
- 40%-го зменшення тривалості операційного ци-

клу; 
- 40%-го зменшення використання води; 
- 80%-го скорочення витрат при застосуванні мо-

делювання та імітаційного моделювання. 
Екологічно стійкі виробничі процеси забезпечать 

25%-е зменшення споживчої упаковки та десяти- 
кратну економію часу на шляху продукції до ринку. 

Розуміючи важливість smart-виробництв для сво-
го індустріального майбутнього, ряд країн вже розро-
били політики і програми для підтримки досліджень, 
розвитку та застосування технологій smart-промисло-
вості. 

В авангарді цих процесів, поряд з промислово  
розвиненими країнами, нині усе активніше спостері-
гаються країни, що динамічно розвиваються. Зокрема, 
прикладом цього є Китай: у травні 2015 р. уряд опуб-
лікував стратегічний документ «Made in Chinа 2025» 
(«Зроблено у Китаї 2015»), в якому намічено пріори-
тети модернізації  китайської промисловості на базі 
сучасних технологій. 

Україну поки що не можна розглядати як актив-
ного учасника цього глобального процесу, що пов’я-


