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УДК 339.138
Курочкіна І. Г.  Особливості розвитку маркетингу територій в умовах цифрової економіки

Метою статті є дослідження особливостей розвитку територіального маркетингу в умовах глобальної цифровізації. Трансформація цифро-
вого простору охопила майже всі сторони життя людини, суспільства, держави. Розширення інформаційного суспільства, активне зростання 
електронної економіки, а також інтенсифікація процесів інформаційної глобалізації, які обумовлені розвитком цифрового простору, вимагають 
абсолютно нових підходів до управління, у тому числі й у сфері маркетингу територій. Розглянуті основні завдання територіального маркетин-
гу в цифровому просторі сприятимуть значному просуванню територіального бренда й активному формуванню іміджу регіону. Для того щоб 
досягти конкурентних переваг у цифровому просторі, було запропоновано використання основних інноваційних інструментів, таких як: крауд-
сорсинг, цифрова реклама, SMM-маркетинг, цифрові карти. Це дасть позитивний ефект від скорочення транзакційних витрат. Зазначено, що 
поточний період розвитку територіального маркетингу – це час нових можливостей і перспектив для розвитку територій на основі активного 
використання інформаційних технологій та інноваційних маркетингових інструментів просування територіальних брендів у мережі Інтернет 
на основі новітніх технологій цифрового маркетингу.
Ключові слова: цифрова економіка, територіальний маркетинг, краудсорсинг, цифрова реклама, бренд територій.
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УДК 339.138
Курочкина И. Г. Особенности развития маркетинга территорий  

в условиях цифровой экономики

Целью статьи является исследование особенностей развития тер-
риториального маркетинга в условиях глобальной цифровизации. 
Трансформация цифрового пространства охватила почти все сторо-
ны жизни человека, общества, государства. Расширение информаци-
онного общества, активный рост электронной экономики, а также 
интенсификация процессов информационной глобализации, которые 
обусловлены развитием цифрового пространства, требуют совер-
шенно новых подходов к управлению, в том числе и в сфере маркетин-
га территорий. Рассмотренные основные задачи территориального 
маркетинга в цифровом пространстве будут способствовать значи-
тельному продвижению территориального бренда и активному фор-
мированию имиджа региона. Для того чтобы достичь конкурентных 
преимуществ в цифровом пространстве, было предложено использо-
вание основных инновационных инструментов, таких как: краудсор-
синг, цифровая реклама, SMM-маркетинг, цифровые карты. Это даст 
положительный эффект от сокращения транзакционных расходов. 
Отмечено, что текущий период развития территориального марке-
тинга – это время новых возможностей и перспектив для развития 
территорий на основе активного использования информационных 
технологий и инновационных маркетинговых инструментов продви-
жения территориальных брендов в сети Интернет на основе новей-
ших технологий цифрового маркетинга.
Ключевые слова: цифровая экономика, территориальный маркетинг, 
краудсорсинг, цифровая реклама, бренд территорий.
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UDC 339.138
Kurochkina I. G. The Features of Development of Territorial Marketing  

in the Conditions of Digital Economy
The article is aimed at studying the features of developing the territorial 
marketing in the conditions of global digitalization. The transformation of 
the digital space encompassed almost all aspects of human life, society and 
the State. The expansion of the information society, the active growth of the 
electronic economy, and the intensification of the information globalization 
processes, which are caused by the development of digital space, require 
completely new approaches to management, including in the sphere of terri-
torial marketing. The considered main tasks of territorial marketing in digital 
space will facilitate a significant promotion of the territorial brand together 
with an active formation of the region image. In order to achieve competitive 
advantages in digital space, it has been suggested to use the basic innova-
tive instruments such as: crowdsourcing, digital advertising, SMM-marketing, 
digital maps. This will have a positive effect resulting from the reducing of 
transaction costs. It is indicated that the current period of development of ter-
ritorial marketing is a time of new opportunities and prospects for develop-
ment of territories on the basis of active use of information technologies and 
innovative marketing instruments of online promotion of territorial brands 
and based on the latest digital marketing technologies.
Keywords: digital economy, territorial marketing, crowdsourcing, digital ad-
vertising, territorial brand.
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На сучасному етапі розвитку світової економіки 
держави, країни та міста знаходяться в умовах 
жорсткої конкуренції за необхідні для свого іс-

нування і процвітання ресурси. Вдале географічне по-
ложення і природні багатства вже не є гарантією та за-

порукою успіху в цій боротьбі. Початок 2000-х років ха-
рактеризується бурхливим розвитком інформаційних 
технологій, комунікаційних процесів, цифрового се-
редовища, що має своє відображення абсолютно у всіх 
сферах діяльності. На теперішній час неможливо уяви-
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чином, новітні технології і можливості цифрового про-
стору у межах територіального управління вже зараз 
активно використовуються, і, як показує практика, це 
дозволяє підвищити ефективність і результативність на 
різних державних і громадських рівнях управління.

Для того щоб досягти конкурентних переваг 
у цифровому просторі, територіальний маркетинг по-
винен виступати в якості основи для сталого соціально-
економічного зростання регіону, привабливості тери-
торії для підвищення свого іміджу. При цьому основні 
його напрямки повинні реалізовуватися в інформацій-
ному просторі.

Проблеми, з якими доводиться стикатися марке-
тингу територій, включають низьку інвестиційну при-
вабливість територій, недостатню конкурентоспромож-
ність виробників, відсутність ефективних зв'язків і чіт-
кого механізму взаємодії між партнерами, нестабіль-
ність ситуації на ринку і поступове зниження купівель-
ної спроможності населення. У цих обставинах класичні 
маркетингові практики управління територіальним 
розвитком є неефективними. Це пов’язано із необхід-
ністю застосування гнучких рішень, а не пропонованих 
механічних підходів. Такі гнучкі рішення можуть бути 
отримані в рамках цифрового територіального марке-
тингу [3].

У контексті розвитку територій цифровий марке-
тинг слід розглядати як частину маркетингової 
стратегії регіону, яка містить у собі нові інно-

ваційні інформаційні елементи й інструменти, а також 
особливі умови реалізації маркетингових напрямків, які 
можна загалом назвати цифровим простором [4].

Основними завданнями територіального марке-
тингу в цифровому просторі є [4–6]:

розвиток регіональної підприємницької культу- �
ри на основі взаємодії в цифровому просторі;
формування локальної ідентичності в очах  �
широкої аудиторії з використанням цифрових 
маркетингових інструментів;
формування інноваційного та творчого середо- �
вища, привабливого для регіональних користу-
вачів і зовнішніх партнерів;
залучення інвесторів і бізнесу на територію за  �
рахунок здійснення комунікаційних процесів 
у  цифровому просторі;
створення сприятливого враження про продук- �
цію, вироблену на території, а також сприяння 
збуту продукції.

Однією з характерних особливостей процесу роз-
витку територіального маркетингу з настанням епохи 
цифровізації стала його технологізація, яка полягає 
у формуванні особливого інструментарію та методоло-
гічного апарату, що дозволяє формалізувати процеси 
управління маркетингом територій і раціоналізувати 
вироблення управлінських рішень у рамках маркетин-
гової територіальної стратегії. Ефективне використан-
ня технологій маркетингу в цілях розвитку територій 
сприяє значному просуванню територіального бренда 
і активному формуванню іміджу регіону [7].

ти ефективну діяльність країн, функціонування галузей 
економіки та суспільне життя без цифрових технологій 
і сучасних інформаційних комунікацій. Розширення 
інформаційного суспільства, активне зростання елек-
тронної економіки, а також інтенсифікація процесів 
інформаційної глобалізації, які обумовлені розвитком 
цифрового простору, вимагають абсолютно нових під-
ходів до управління, у тому числі й у сфері маркетингу 
територій, який в практичному сенсі зарекомендував 
себе як ефективний інструмент економічного розвит-
ку та підвищення конкурентоспроможності місця  
(в т. ч. міста). 

Виходячи з цього існує необхідність розвитку 
цифрового територіального маркетингу через розвиток 
особливих інноваційних маркетингових інструментів, 
які реалізуються в цифровому просторі. Цим визнача-
ється необхідність розгляду питання розвитку терито-
ріального маркетингу в умовах трансформації цифрово-
го простору

Проблемам і перспективам розвитку територіаль-
ного маркетингу присвячені труди вітчизняних і зару-
біжних учених-економістів, серед яких варто виділити 
Каваратзиса М., Шевчука О., Візгалова Д., Котлера Ф., 
Сеппо Р. та ін. Особливості цифрової економіки дослі-
джували вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як Кра-
ус Н., Голобородько О., Коляденко С., Карчева Г., Іва-
нов Н. та ін. Проте питанням аналізу поєднання епохи 
цифрової економіки та концепції територіального мар-
кетингу приділено недостатньо уваги.

Метою статті є дослідження адаптаційних особли-
востей територіального маркетингу в умовах тотальної 
цифровізації. 

Процеси глобалізації практично сформували ри-
нок територій, на якому кожна територіальна одини-
ця намагається запропонувати найбільш привабливий 
продукт у вигляді внутрішніх умов для проживання, 
здійснення підприємницької діяльності та відпочинку. 
Цілком логічно, що споживачі (населення, інвестори, 
туристи) обирають ту територію, яка більш повно відпо-
відає їх потребам, що обумовлює необхідність будь-якої 
територіальної одиниці застосовувати стратегію для 
розвитку і просування на глобальний ринок територій, 
а також концепцію територіального маркетингу [1].

Територіальний маркетинг вважається стратегіч-
ним та оперативним інструментом, який дозволяє ско-
ристатися усіма можливостями конкретної території 
для підвищення якості життя населення та ефективнос-
ті діяльності суб’єктів управління й бізнесу [2]. 

Проте сучасна трансформація цифрового просто-
ру призвела до появи нових способів комуніка-
ції між державою, громадянами і організаціями, 

створюючи нові соціальні та економічні структури і нові 
регулюючі процедури. Це особливо важливо для терито-
ріального маркетингу, який багато в чому є ініціативою 
керівництва територіальних одиниць. Так, наприклад, 
спостерігається зростаюча увага до розвитку концепції 
електронного уряду і, як наслідок, надання державних 
послуг за допомогою інформаційних технологій. Таким 
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Наступною рисою, характерною для територіаль-
ного маркетингу в умовах розвитку цифрової 
економіки, є двосторонній характер електро-

нного ринку [8]. Так, з одного боку, електронний простір 
відкриває для регіону безмежні можливості розвитку 
свого бренда та просування своїх переваг на загально-
му цифровому ринку в режимі онлайн-доступу і контак-
ту з партнерами, споживачами, інвесторами. З іншого 
боку, така ж можливість відкривається перед усіма те-
риторіями, оскільки при вході на електронний ринок 
практично не існує бар'єрів. Будь-який регіон (терито-
рія) може просувати свій бренд в інтернет-просторі і за-
лучати партнерів. Таким чином, двосторонній характер 
електронного ринку щодо територіального маркетингу 
полягає в тому, що, незважаючи на уявну простоту реа-
лізації маркетингу в інтернет-просторі, умови цифрової 
економіки досить жорсткі і висококонкурентні. Рин-
ки, що діють у рамках електронної економіки, – рин-
ки месенджерів, інтернет-пошуку, інтернет-реклами, 
інтернет-торгівлі, електронних майданчиків – надають 
необмежені можливості для розвитку бренда території 
і просування регіону в цифровому просторі.

Ще одна риса сучасного цифрового простору 
з точки зору маркетингу територій – це формування 
нового типу споживачів. Під час реалізації маркетин-
гу території під споживачем мається на увазі об'єкт, на 
який спрямовано основна купа інформації по проектах, 
що реалізуються в рамках територіального маркетин-
гу. Споживачами можуть виступати інвестори, турис-
ти, підприємці й інші групи, зацікавлені в партнерстві 
в цьому регіоні [9]. 

Цифрова трансформація умов ведення бізнесу 
призвела до того, що в рамках управління територі-
альним маркетингом і просуванням регіону відбувся 
перехід від бізнес-моделі «все робимо своїми силами» 
до бізнес-моделі «своїми силами плюс аутсорсинг», від 
бізнес-моделі «своїми силами плюс добровільний «на-
товп» – до бізнес-моделі «чистий краудсорсинг (силами 
добровільного «натовпу»)» [4; 8]. Таким чином, нові спо-
живачі маркетингової інформації, які характеризуються 
як частина інтернет-суспільства, формують інтерес до 
регіону у інтернет-просторі, а отже, підвищують імідж 
і популярність, що є основним завданням територіаль-
ного маркетингу.

Перехід від безпосередньої взаємодії з партнерами 
в цифровий простір вимагає специфічних засобів і ме-
тодів взаємодії, що дозволять регіону (території) сфор-
мувати детальне уявлення про поточні та перспективні 
можливості розвитку. Крім того, застосування в рамках 
територіального маркетингу загальноприйнятих мето-
дів в управлінні взаємовідносинами з партнерами не дає 
істотних конкурентних переваг і може призвести до па-
діння іміджу регіону і витіснення з інвестиційного і ту-
ристичного ринку іншими, більш активними регіонами 
(територіями) [3].

Виходячи з цих особливостей розвитку терито-
ріального маркетингу в умовах формування цифро-
вого простору можна говорити про формування осо-
бливого напрямку маркетингу територій – цифрового 

маркетингу територій. Його можна визначити як осо-
бливий вид маркетингу, що реалізується в цифровому 
просторі, який забезпечує взаємодію з інвесторами та 
бізнес-партнерами, а також розвиток конкурентних 
переваг регіону (території) з використанням цифрових 
інформаційно-комунікаційних технологій та електро-
нних пристроїв [4; 5; 8]. У більш широкому сенсі під 
цифровим маркетингом можна розуміти реалізацію 
маркетингової діяльності в рамках маркетингової стра-
тегії регіону з використанням цифрових інформаційно-
комунікаційних технологій.

До основних переваг управління територіальним 
маркетингом при використанні можливостей цифрово-
го простору, слід віднести [1; 4–6; 8]: 

1. Інтерактивність – активне залучення спожива-
чів інформації у взаємодію з територіальним 
брендом.

2. Відсутність територіальних обмежень у реаліза-
ції ідей і проектів територіальної маркетинго-
вої стратегії.

3. Легка доступність ресурсів регіону, що забезпе-
чує для територіальних інформаційних ресур-
сів широку і різноманітну аудиторію.

4. Глибоке проникнення Інтернету і мобільного 
зв'язку в усі сфери життєдіяльності сучасного 
суспільства, що забезпечує активне залучення 
цільової аудиторії при просуванні та здійсненні 
проектів територіального маркетингу.

5. Специфіка цифрових технологій дозволяє обра-
ти будь-яку цільову аудиторію для спеціальних 
проектів з просування територіального бренда.

6. Існує можливість швидкої оцінки ступеня реалі-
зації тієї чи іншої ідеї (проекту) неритуального 
маркетингу й управління подіями в режимі ре-
ального часу.

Незважаючи на очевидні переваги, на практиці 
реалізація територіального маркетингу в умо-
вах цифровізаціїї ускладнюється певними не-

доліками. По-перше, це відсутність спеціалістів з регі-
онального маркетингу в інформаційному середовищі. 
Впровадження особливих структур і менеджменту до 
здійснення цифрового маркетингу не має ані правового, 
ані кадрового забезпечення [8].

По-друге, не розвинена структурованість терито-
ріальних одиниць. Оскільки територія заселена різними 
соціальними групами, і культура різних економічних 
суб'єктів значно відрізняється, то й інтереси цих груп 
можуть бути протилежні. Це є причиною боротьби за 
регіональні ресурси і визначення напрямків маркетин-
гової політики регіону. У цифровому просторі, де доступ 
до участі в заходах і проектах територіального розвитку 
має дуже широка аудиторія, неминучі такі конфлікти ще 
в більш гострій формі, ніж поза цифрової мережі. 

По-третє, гостра необхідність в інформації для за-
безпечення процесів прийняття управлінських рішень 
у галузі територіального маркетингу. Щоб адекватно 
оцінювати ситуацію на ринку, необхідні нетрадиційні 
джерела статистичної інформації та нові критерії по-
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шуку для оцінки розвитку територій. Таким чином, по-
трібне опрацювання методичного й інструментального 
забезпечення територіального маркетингу в цифровому 
просторі.

У рамках розвитку територіального маркетингу 
в цифровому просторі використовуються ін-
новаційні маркетингові інструменти. Їх поява 

пов'язана з тим, що електронна економіка дає нові мож-
ливості для пошуку нових ідей на основі аналізу опера-
тивної бізнес-аналітики та здійснення швидкого зво-
ротного зв'язку з партнерами, що дозволяє територіям 
швидко реагувати на очікування партнерів і формувати 
на основі цього свій бренд. Основними інноваційними 
інструментами, які можуть бути використані в рамках 
здійснення територіального маркетингу в цифровому 
просторі, є технології краудсорсингу та цифрової рекла-
ми [4; 6].

Краудсорсинг – це маркетинговий інструмент ак-
тивної і широкої взаємодії, агрегації, роботи в команді, 
досягнення консенсусу і творчості, заснованого на ви-
користанні можливостей цифрової мережі та інформа-
ційних технологій [4]. Це нова організація ведення те-
риторіального маркетингу, а також специфічне явище, 
при ефективному застосуванні якого група людей може 
перевершити окремих експертів, принести свіжий по-
гляд на внутрішні проблеми, а географічно віддалені 
люди можуть працювати разом, щоб виробити політику 
розвитку іміджу регіону і проекти з просування регіо-
ну. По суті, краудсорсинг – це тип колективної онлайн-
активності, за якої особа, установа, некомерційна ор-
ганізація або компанія пропонують набір різних знань, 
проектів, напрацювань через гнучкий відкритий кон-
курс, на добровільних засадах [8].

Що стосується цифрової реклами, то на цей час 
це найдієвіший інструмент територіального маркетин-
гу в умовах цифрового простору. Можна виділити п'ять 
напрямків цифрової реклами, які привертають найбіль-
шу увагу: вірусна реклама, промо-сайти, інформаційні 
спецпроекти, мобільні додатки і Digital-оффлайн [4; 5]. 
Якщо говорити про вибір найбільш ефективного виду 
цифрової реклами території, то необхідно заначити, 
перш за все, що пріоритетних напрямів цифрової ре-
клами немає. Для досягнення ефективного просуван-
ня територіального бренда в цифровому просторі має 
значення не вид використовуваної реклами, а наявність 
спільних безперервних комунікацій з аудиторією на 
цифровому просторі. На теперішній час цифрова рекла-
ма в цілях територіального маркетингу є єдиною медіа-
платформою, яка дозволяє охопити широку аудиторію з 
використанням комп'ютерів і мобільних пристроїв. Успіх 
цифрової реклами території (регіону) полягає у творчо-
му підході та креативності рекламної концепції.

Ще одним найважливішим інструментом мар-
кетингу територій у цифровому просторі є SMM-мар-
кетинг, або маркетинг на соціальних інтернет-ресурсах. 
Оскільки проекти, які реалізовані в рамках розвитку 
територіального бренду, найчастіше мають суспільний 
і соціальний характер і вимагають залучення суспіль-

ства до їх реалізації і підтримки, то в цьому плані со-
ціальні інтернет-ресурси мають величезне значення як 
інструмент маркетингу.

Ще одним інструментом територіального мар-
кетингу, який може бути реалізований тільки в циф-
ровому просторі, виступають геоінформаційні систе-
ми – цифрові карти [4]. При цьому виділяються два 
основних етапи проектування цього інструменту, які 
містять у собі концептуальну розробку та безпосеред-
ню реалізацію. Важливо зазначити, що значення кон-
цептуальної розробки часто суттєво недооцінюється 
розробниками-практиками: проектування ведеться 
паралельно послідовної реалізації ідей, які пропоновані 
тими ж самими розробниками. Такий підхід видається 
малоефективним, оскільки процес фізичної розроб-
ки досить вимогливий з точки зору використання як 
трудових, так і матеріальних ресурсів [5]. За належної 
організації робіт з проектування геокарт в інтернет-
просторі можна отримати проект, який надасть значну 
підтримку формуванню, зміцненню та розвитку іміджу 
території за рахунок належного інтересу з боку корис-
тувачів.

Ефективність заходів територіального маркетингу 
в цифровому просторі може бути оцінена за допомогою 
показників нарощування трафіку, лідогенерації і гео-
таргетування через показники охоплення, конверсію по 
транзакціях, а також цифрову цінність користувачів і ін. 
[4–6; 8]. Конкретний перелік показників у будь-якому 
випадку визначається конкретними умовами регіону, 
що реалізує стратегію територіального маркетингу, їх 
потенціалами, вибраними пріоритетами, проектами і їх 
цільовими показниками, які і формують конкретне де-
рево цілей етапів розвитку території в умовах цифрової 
економіки.

Для подальшого успішного розвитку територіаль-
ного маркетингу в цифровому просторі необхід-
но, перш за все, розвивати кадровий потенціал та 

інструментальне забезпечення маркетингу. Так, фахівці, 
які зайняті реалізацією маркетингової стратегії терито-
рії (регіону), повинні бути обізнаними у сфері інформа-
ційних технологій, використовуваними в маркетингу, їх 
особливостями і можливостями. 

Крім цього, в рамках розвитку бренда території 
в цифровому просторі з використанням інструментів 
маркетингу необхідно виконання певної цифрової мар-
кетингової стратегії, вибір якої слід виконувати в рамках 
формування загальної маркетингової стратегії терито-
рії. Маркетингова стратегія території в цифровому про-
сторі повинна бути орієнтована на активне використан-
ня інформаційних інструментів формування окремих 
елементів стратегії за такими напрямами [4–6; 8]:

залучення трафіку на інтернет-ресурси терито- �
рії (регіону); 
розвиток контент-маркетингу. Створення уні- �
кального контенту дозволить створити інтерес 
до регіону, підвищить пізнаваність бренда те-
риторії (регіону) і збільшить присутність тери-
торіального бренда в інтернет-просторі;
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розвиток присутності в соціальних медіа. Про- �
сування території в соціальних мережах має ста-
ти невід'ємною частиною маркетингової стра-
тегії території, бо соціальний медіа-маркетинг 
сам по собі став широкою платформою, яка 
визначає його значення і значний потенціал 
в майбутньому в цифровій маркетинговій стра-
тегії регіону;
використання мобільного маркетингу. Мобіль- �
ні пристрої використовуються в усьому світі 
дуже активно, тому дуже важливо оптимізува-
ти інтернет-ресурси регіону і для мобільного 
трафіку теж;
формування даних в цифровому просторі  �
й  аналітика. Практично всі цифрові маркетин-
гові інструменти потребують ретельного по-
переднього дослідження статистичних даних. 
Це необхідно для аналізу ефективності під час 
реалізації заходів з розвитку територіального 
бренда.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на підставі вищевикладеного можна 

зробити такі висновки. Нинішній етап розвитку світової 
економіки може бути охарактеризований як епоха ви-
бухового розвитку цифрового простору. Цей процес має 
значні наслідки та впливає на всі сторони життя сучас-
ної людини і суспільства. Так, відбувається формування 
цифрової економіки. Особливими в рамках формування 
цифрового простору стають і проекти з розвитку іміджу 
територій. Для активного розвитку регіону необхідно 
швидке включення в процеси розвитку цифрового про-
стору, в тому числі і в рамках реалізації територіального 
маркетингу.

Розвиток територіального маркетингу в цифрово-
му просторі, насамперед, містить у собі викорис-
тання інноваційних маркетингових інструментів, 

які реалізуються в рамках інтернет-середовища і дають 
значний позитивний ефект – як для самого регіону (те-
риторії), так і для членів інтернет-середовища. В цьому 
і розкривається двосторонній ефект від реалізації тери-
торіального маркетингу в цифровому середовищі. Пози-
тивні ефекти для регіону (території) складаються з еко-
номії за рахунок скорочення транзакційних витрат.

Для громадськості й інтернет-спільноти ефект 
полягає у можливості активної участі в житті регіону 
(території), розвитку його бренда та реалізації власних 
творчих та інших здібностей. Крім того, скорочується 
життєвий цикл інноваційних, інвестиційних і громад-
ських проектів, розширюється їх аудиторія, клієнти 
і партнери, що, своєю чергою, прискорює реалізацію різ-
них соціальних та економічних ініціатив в регіоні і до-
зволяє швидко формувати певний імідж регіону в  рам-
ках регіональної маркетингової стратегії.

Таким чином, поточний період розвитку територі-
ального маркетингу – це час нових можливостей і  пер-
спектив для розвитку територій на основі активного ви-
користання інформаційних технологій та інноваційних 

маркетингових інструментів просування територіаль-
них брендів у мережі Інтернет на основі новітніх техно-
логій цифрового маркетингу.                     
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Муренець І. Г.  технологія впровадження методичного забезпечення якості управління  

на промислових підприємствах 

Розглянуто науково-методичний підхід щодо забезпечення якості управління на промислових підприємствах, що обумовлено постійними змінами 
зовнішнього середовища та дозволяє оптимізувати діяльність підприємства загалом, що забезпечить підприємству отримання додаткового 
прибутку, який можна спрямувати на подальший розвиток підприємницької діяльності. Одержані у процесі дослідження наукові результати 
в сукупності вирішують важливе наукове завдання щодо забезпечення якості управління на промислових підприємствах, а саме: удосконалення 
технології імплементації методичного забезпечення якості управління на промислових підприємствах, яка відрізняється від наявних логікою і 
змістом внутрішніх складових якості управління за рахунок узгодження виробничої, маркетингової, фінансової, інноваційно-інвестиційної, ло-
гістичної, кадрової діяльності підприємства, а також визначенням рівня впливу факторів зовнішнього середовища на основі індексу глобальної 
конкурентоспроможності, що дозволяє ухвалювати оперативні рішення щодо якості управління на промислових підприємствах.
Ключові слова: якість управління, методичне забезпечення, промислове підприємство, методичне забезпечення якості управління.
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Муренец И. Г. Технология внедрения методического обеспечения  

качества управления на промышленных предприятиях

Рассмотрен научно-методический подход по обеспечению качества 
управления на промышленных предприятиях, что обусловлено посто-
янными изменениями внешней среды и позволяет оптимизировать 
деятельность предприятия в целом, что обеспечит предприятию по-
лучение дополнительной прибыли, которую можно направить на даль-
нейшее развитие предпринимательской деятельности. Полученные 
в процессе исследования научные результаты в совокупности решают 
важное научное задание по обеспечению качества управления на про-
мышленных предприятиях, а именно: усовершенствование технологии 
имплементации методического обеспечения качества управления на 
промышленных предприятиях, отличающейся от существующих ло-
гикой и содержанием внутренних составляющих качества управления 
за счет согласования производственной, маркетинговой, финансовой, 
инновационно-инвестиционной, логистической, кадровой деятельно-
сти предприятия, а также определением уровня влияния факторов 
внешней среды на основе индекса глобальной конкурентоспособности, 
что позволяет принимать оперативные решения относительно каче-
ства управления на промышленных предприятиях.
Ключевые слова: качество управления, методическое обеспечение, 
промышленное предприятие, методическое обеспечение качества 
управления.
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Murenets I. The Technology of Introducing the Methodical Support  

of Quality of Management at Industrial Enterprises
The scientific-methodical approach to support of quality of management 
at industrial enterprises is considered, which is contingent upon constant 
changes of external environment and allows to optimize activity of enterprise 
as a whole that will provide the enterprise with obtaining additional profit, 
which can be directed to further development of entrepreneurial activity. The 
scientific results obtained in the process of research process in the aggregate 
solve the important scientific task on support of quality of management at in-
dustrial enterprises, namely: improvement of technology of implementation 
of methodical support of quality of management at industrial enterprises, 
differing from the existing ones by logic and content of internal components 
of quality of management at the expense of harmonization of production, 
marketing, financial, innovative-investment, logistics, personnel activities of 
the enterprise, as well as determination of the level of influence of factors of 
external environment on the basis of the global competitiveness Index, which 
allows to make operational decisions regarding the quality of management 
at industrial enterprises.
Keywords: quality of management, methodical support, industrial enterprise, 
methodical support of quality of management.
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