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Сучасні тенденції економічного роз-
витку регіонів як окремих елементів гло-
бального простору зумовлюють активіза-
цію процесів формування транскордон-
них ринків. Вплив маркетингових техно-
логій на їх розвиток відображається не
лише у зміні соціально-економічних
основ регіональної економіки, але й
формує механізми взаємодії, які спри-
яють збалансованому розвитку регіону
загалом. 

Вивчення окремих аспектів маркетин-
гу територій знаходимо у працях як
закордонних, так і вітчизняних вчених та
практиків, зокрема, А.Шромніка,
О.Кахович, В.Онищенко, А.Голікової,
О.Любченко. Водночас, найчастіше
увага акцентується на використанні
регіонального маркетингу як інструмен-
ту інвестиційного просування регіону.

Дослідженню окремих питань розвит-
ку транскордонних ринків присвячені

праці, П.Бєлєнького, З.Бройде, В.Будкі-
на, В.Євдокименка, Є.Кіш, М.Козоріз,
Ю.Макогона, М.Мальського, Н.Мікули,
В.Мікловди, A.Moкія,  С.Пирожкова,
С.Писаренка, І.Студеннікова, В.Чужи-
кова.

Актуальним залишається питання
використання інструментарію регіональ-
ного маркетингу при вивченні кон’юнк-
тури  транскордонних ринків країни із
використанням іноземного досвіду.
Таким чином, метою даної статті є
дослідження окремих аспектів викорис-
тання маркетингових технологій та їх
впливу на зміни кон’юнктури транскор-
донних ринків на прикладі Західного
регіону України.

Стан кон’юктури транскордонних
ринків у сфері послуг 
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звернути увагу, що  консалтинг та інфор-
маційно-ділові послуги є одним із най-
більш динамічних видів діяльності у сек-
торі інформаційних послуг. За даними
проведених досліджень найбільший
інтерес у споживачів викликають ІТ-
консалтинг та консультації щодо нерухо-
мості та оцінки майна. Дослідження
Інтернет-ресурсів показало, що лише 14
% консалтингових фірм організовують
бізнес-навчання, тренінги та семінари;
6% приватних фірм надають консультації
із міжнародних відносин. Дещо кращою
є ситуація із правовим та ІТ-консалтин-
гом, яким займаються близько 15% та
16% досліджених фірм відповідно. Для
порівняння послуги із управлінського
консалтингу надають близько 35% фірм.
Однак, дослідження показали, що багато
різновидів консалтингових послуг мало
представлені або зовсім відсутні на
транскордонних ринках України. Зокре-
ма, новими напрямами діяльності є
логістичне консультування, послуги із
страхових повноважень.

Близько 11% досліджених консалтин-
гових фірм в Україні займаються інфор-
маційним консалтингом. Кількість фірм,
які використовують у процесі роботи з
клієнтами (постачальниками) глобальну
мережу в Україні, за даними Світового
банку [1] становила 56,9 %. Для порів-
няння в Польщі цей показник на рівні
74,68 %, в Росії – 66,56 %. 

Консультації від професійних організа-
цій та навчання (за напрямами мистецтво
продаж, маркетинг, бухгалтерський
облік, менеджмент, управління фінанса-
ми, інформаційні технології, управління
персоналом) є привабливими для 46,7%
та 45% керівників підприємств відповід-
но. Водночас, дослідження [1; 2, с.47],
показують, що лише близько 40% під-
приємців мають бізнес-план, а з цієї
кількості - у лише 11% план складено на

строк більше одного року, 46% мають
план на один рік, і 25% - на шість місяців. 

Регіональний розріз ринку консалтин-
гових послуг України вказує на нерівно-
мірність його розвитку. Зокрема, най-
більш поширеними такі послуги є в м.
Києві, із значним розривом за популяр-
ністю консалтингових послуг до най-
ближчих переслідувачів (Дніпропетров-
ська, Донецька, Одеська, Харківська
області). Актуальним питанням залиша-
ється необхідність розвитку цього виду
діяльності у прикордонних та прилеглих
областях України. 

Для вирішення вище описаних про-
блем щодо розвитку кон’юнктури транс-
кордонних ринків пропонується застосу-
вання комплексного підходу у взаємодії
маркетингових технологій у сфері інфор-
маційно – комунікаційних ділових
послуг для потреб учасників таких рин-
ків. Пілотними проектами зі створення
інформаційного середовища можна
назвати проекти Української Асоціації
бізнес-інкубаторів та інноваційних цен-
трів «Формування інформаційно-кому-
нікаційного середовища ефективного
розвитку бізнес-інкубування в Україні
(UBICA - ІСТ)» та «Створення інформа-
ційно-комунікаційної підприємницької
мережі для розвитку бізнес-інкубування
в Харківському регіоні (Харків-ІСТ)».
Реалізація цих проектів відбувається в
рамках програми InfoDev Світового
банку реконструкції і розвитку (СБРР)
[3; 4]. Продовженням реалізації цього
проекту буде залучення прикордонних
територій до його  виконання.

Враховуючи міжнародну спрямова-
ність бізнесу у прикордонних регіонах на
сьогодні доцільно активізувати розвиток
послуг за напрямами: 
u Міжнародні відносини (міжнародне

податкове законодавство, консультації
по зовнішньоекономічній і прикор-
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донній діяльності; транскордонний
інвестиційний менеджмент);

u Спеціальні послуги (консультації по
транскордонному законодавству і нор-
мативному регулюванню у сфері соці-
альних послуг);

u міжрегіональний менеджмент та мар-
кетинг (електронне врядування і вико-
ристання інформаційних технологій у
формуванні позитивного  іміджу при-
кордонних міст і  територій).
Окремою ділянкою розвиту консал-

тингових послуг в прикордонних облас-
тях Західного регіону України є підготов-
ка підприємців до участі у програмах
транскордонного співробітництва Украї-
на - ЄС.

Пріоритетним напрямом розвитку
ринкової інфраструктури для транскор-
донних ринків на сьогодні вважається її
інноваційна складова. Як показали
дослідження, в більшості областей Захід-
ної України організовано такі елементи
інноваційної інфраструктури як центри
трансферу технологій. Сьогодні до
основних функцій центрів трансферу
технологій в областях Західного регіону
України відносяться:

u трансфер прогресивних технологій
та високотехнологічної продукції;

u науково-дослідна діяльність;
u сертифікація продукції й незалежна

оцінку нових проектів;
u пошук і залучення інвесторів для

завершення і комерціалізації науко-
во-технічних розробок;

u правове забезпечення процесу
комерціалізації наукових розробок.

Державне агентство з інвестицій та роз-
витку є особливою інституцією, яка здат-
на використовувати маркетингові техно-
логії  у розвитку кон’юнктури транскор-
донних ринків  основними завданнями
якої є :

u формування та забезпечення реаліза-

ції державної політики у сфері інвес-
тицій та інноваційної діяльності; 

u визначення пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності, розроблен-
ня державних інвестиційних та інно-
ваційних програм і  передбачення у
державному бюджеті коштів для їх
кредитування; 

u визначення обсягу бюджетних кош-
тів для надання фінансової підтрим-
ки суб’єктам інноваційної діяльнос-
ті, які реалізують інноваційні та
інвестиційні проекти.

Порівняльна характеристика розвитку
інформаційно – ділових послуг іннова-
ційної інфраструктури в Західному регіо-
ні України  представлена в таблиці 1. 

Одним і важливих інфраструктурних
елементів ринку послуг є біржові послуги.
Біржі Західного регіону України є аграр-
но орієнтованими (95,5% форвардних
контрактів пов’язано з угодами по реалі-
зації продукції рослинництва) та не від-
носяться до числа провідних бірж Украї-
ни. Зокрема, за даними досліджень [5] в
п’яти регіонах України за останні 5 років
було укладено майже 93% усіх біржових
угод (біржі м. Києва (52,9%), Полтав-
ської (17,6%), Миколаївської (9,4%),
Київської (7,7%) та Дніпропетровської
(4,9%) областей). Детальніше стан роз-
витку інфраструктури біржової ринку
Західного регіону за даними Держком-
стату [6] відображено в табл. 2.

Недосконалість розвитку інфраструк-
тури біржового ринку прикордонних
областей проявляється найчастіше через
низьку оперативність взаємозв’язку між
учасниками процесу купівлі-продажу. 

Якщо розглядати розвиток інфрас-
труктури з точки зору впливів зовніш-
нього (по відношенню до регіону) сере-
довища, то Західний регіон має значні
переваги завдяки підтримці програм ЄС.
При чому, позитивного впливу зазнають
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Таблиця 1.
Порівняльна характеристика розвитку інф

ормаційно –
 ділових послуг  інноваційної інф

раструктури в  прикордонних та прилеглих Західному регіоні України 

Джерело: власні дослідження
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як прикордонні регіони, так і прилеглі до
них території. В межах польсько-україн-
ських Єврорегіонів («Карпатський»,
«Буг», та ін..) розпочато спільну іннова-
ційну діяльність через формування інте-
лектуального капіталу, наприклад, сти-
мулювання науковців ВНЗ сусідніх тере-
торій до розробки спільних інноваційних
проектів, які частково фінансуються
програмами INTERREG та PHARE CBC.

До сучасних маркетингових  техноло-
гій та інструментів що  впливають на
кон’юнктуру транскордонних ринків та
формування позитивного іміджу прикор-
донних територій можемо також віднес-
ти технології залучення громадських
організацій та благодійних фондів, які за
напрямками своєї діяльності стосовно
активізації  ділового середовища та під-
тримки бізнесу в прикордонних облас-
тях та прилеглих територіях можна кла-
сифікувати наступним чином:

u професійна діяльність (організації
сприяння розвитку підприємства,
професійні об’єднання).

u поліпшення соціально-економічного
становища громадян (благодійні
фонди сприяння здійсненню програм
поліпшення соціально-економічного
становища в прикордонних областях,
організації та благодійні фонди соці-

ального захисту та поліпшення мате-
ріального становища малозабезпече-
них верств населення, благодійні
фонди надання допомоги вчителям,
вченим, студентам, учням).

u освіта (освітні організації, науково-
освітні організації, благодійні фонди
сприяння розвитку науки та освіти).

Часткове фінансування їх діяльності
здійснюється в межах проектів чи грантів
міжнародних організацій із розвитку чи
при сприянні урядових організацій зару-
біжних країн.

Регіональний розріз використання
маркетингових технологій у діяльності
громадських організацій свідчить про
концентрацію близько 15% організацій в
Києві [7], що зменшує потенційні мож-
ливості для ефективної роботи в секторі
регіональних проектів. Найчастіше
діяльність громадських організацій
включає проекти щодо публічного обго-
ворення, проведення практичних семі-
нарів, конференцій та форумів, тобто
такі, що сприяють поширенню соціаль-
ної реклами та інформації. Рідше вико-
ристовуються такі засоби як: курси, тре-
нінги, консультації, інформація, видав-
ництво, публікації, “гаряча лінія”,
радіо–телемости та передачі, круглі
столи, брейн – стормінги. 

Таблиця 2
Стан розвитку інфраструктури біржового ринку в Західному регіоні України 

Джерело: дані Держкомстату, (http://www.ukrstat.gov.ua)
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Найбільш активними у процесах прак-
тичної діяльності є організації, що зай-
маються розвитком депресивних терито-
рій, підтримкою молодіжного та жіночо-
го підприємництва [8 - 9]. Результати
опитування [10] показали, що тільки
кожне четверте підприємство є членом
ділових чи професійних асоціацій. При-
кладами ефективного використання
маркетингових технологій у сфері інфор-
маційно-ділових послуг громадських
організацій в регіонах України по роз-
витку малого підприємництва є Ресур-
сний центр ГУРТ [11], Мережа Інтернет
освіти [12] та ін. (табл. 3).

На основі досліджень, можна виділити
основні переваги та недоліки викорис-
тання технологій  маркетингових комуні-
кацій для громадських організацій,  які
сприяють розвитку партнерства прикор-
донних територій. 

По-перше, інтернаціональний харак-
тер цих організацій дозволяє спростити
процеси міжрегіональної та міжнародної
взаємодії. Найбільш поширеними є

наступні інтернаціональні проекти,
спрямовані на підтримку розвитку транс-
кордонного  підприємництва:

u моніторинг та аудит (моніторинг
діяльності громадських організацій;
аудит бізнес-освіти в системі вищої
освіти країни);

u міжнародні форуми, конференції та
семінари (Міжнародний форум під-
приємців);

u проекти підтримки підприємництва
(включають проекти громадських та
урядових організацій – проекти
USAIDE, Світового Банку, ЄС,
Організації економічної кооперації
та розвитку та ін.)

По-друге, в суспільстві відсутнє розу-
міння актуальності громадської роботи
для покращення добробуту громадян, що
проживають на прикордонних і прилег-
лих територіях. За дослідженнями Цен-
тру інновацій та розвитку за підтримки
Фонду Ч.С.Мотта спільно з соціологіч-
ними фірмами “Інмарк - інформація і
маркетинг” та “Соціс-ЛТД”, [13] члена-

Таблиця 3
Напрями використання комунікаційних технологій в роботі громадських організацій  прикордонних областей

України у сфері підтримки підприємництва

Джерело: власні дослідження
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ми громадських організацій на сьогодні є
лише близько 8% населення України.

По-третє, основним фактором, що
стримує розвиток цього сектору економі-
ки є пошук джерел фінансування проек-
тів. Основною проблемою для України в
цьому контексті є відсутність усталених
традицій меценатства та корпоративного

спонсорства. Як показують дослідження
Західноукраїнського ресурсного центру
[14], сьогодні корпорації розглядають
благодійництво виключно як засіб рек-
лами, а не вливу на  позитивний  імідж
свого  перебування  на даній  території.

Як приклад успішної діяльності гро-
мадських організацій можна назвати

Таблиця 5
Характеристика окремих елементів інфраструктури підтримки малого підприємництва в областях

Західного регіону України

Джерело: власні дослідження на основі інформації  на Web-сторінках
Умовні позначення «+» - фактор наявний;  «-» - інформація про наявність чи величину фактора відсутня
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Агенцію регіонального розвитку та євро-
пейської інтеграції у Львові, співзаснов-
никами якої виступили обласна держав-
на адміністрація та міськвиконком.

Практика свідчить, що громадські
організації часто виступають посередни-
ками між державними та приватними
структурами в ході обговорення можли-
востей та напрямів співпраці. Взаємодія
державного та приватного секторів,
неурядових організацій підсилює ефект
від заходів, що проводяться окремими
об’єктами інфраструктури. Розглядаючи
сьогоднішній досвід України у реалізації
програм партнерства, необхідно виділи-
ти наступні аспекти:

u проекти партнерства держави та біз-

несу є поодинокими і не мають
широкого розголосу у суспільстві;

u реалізація програм підтримки здійс-
нюється здебільшого фірмами, які є
представництвами великих зарубіж-
них компаній в Україні;

u роль громадських організацій у про-
цесі співпраці є незначною.

В той же час, звертає на себе активізація
використання маркетингових технологій
аналогічних організацій на території при-
кордонних областей  країн ЄС, напрямки
діяльності який у сфері маркетингових
технологій  представлені в табл. 4.

Порівняльний аналіз  ринкової
кон’юнктури в аспекті інформаційно-
ділового забезпечення транскордонних

Таблиця 6
Порівняльний аналіз використання маркетингових  технологій при формування кон’юнктури інноваційної та

інвестиційної активності в регіонах

Джерело: власні дослідження
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ринків в областях Західного регіону
України  та  деяких  регіонах країн Євро-
пи  представлено в таблицях 5,6.  

Висновки

На основі проведених досліджень,
можемо виділити наступні напрями роз-
витку транскордонних ринків в Україні із
викристанням інструментарію регіо-
нального маркетингу:

Активізація консалтингових послуг у
сфері транскордонного співробітництва,
зокрема, для підприємців, які представ-
ляють бізнес-проекти у сфері пранскор-
донного бізнесу ;

Формування у регіональної спільноти
позитивного ставлення до благодійниц-
тва, стимулювання бажання та сприяння
можливості реалізовувати програми
внутрішнього інвестування;

Спонукання свідомої участі у громад-
ському житті як на рівні окремих населе-
них пунктів (міста, села), так і регіону
загалом, починаючи із проведення про-
світницької роботи серед учнівської
молоді;

Поєднання багаторівневої активності
(регіональні та національні програми
розвитку, бізнес-проекти та їх синергія у
формі державно-приватного партнер-
ства) за напрямами формування ділових
мереж, проведення досліджень та фінан-
сування.
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