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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 
 

У статті проаналізованоосновні аспектизастосуванняфілософії та методології маркетингуу соціально-економічному розвитку 

міст. Акцентовано увагу навиявленихнедоліках у досліджуваній сфері. Розглянуто основнуінформацію щодоздійснення маркетингу 

міст.. Розкрито питання необхідності визначення, насамперед, стратегії розвитку міста, а вже потім формування 

маркетингової стратегії та її впровадження. 

У ході дослідження звернуто особливу увагу на комплексність поняття розвитку міста, яке не обмежується лише зростанням 

соціально-економічного потенціалу. 

Акцентовано увагу на тому, що провідна роль у формуванні розвитку міст, використанню місцевих активів та зміцненню 

внутрішнього потенціалу міста відводиться, насамперед, органам місцевого самоврядування. 

Проаналізованодосвід провідних європейських країн у використанні маркетингових технологій у ході формування розвитку міст 

та наголошено на необхідності застосування європейського досвіду у використанні маркетингу під час формування розвитку міст 

та регіонів України, а також розробки та впровадження комплексної системи заходів з боку органів місцевого самоврядування в 

партнерстві з іншими зацікавленими сторонами. 

Зроблено висновок, щомаркетинг у місцевому самоврядуванні допомагає вирішувати економічні й соціальні інтереси громадян, бо 

саме реалізація цих інтересів і є кінцевою метою діяльності всіх органів влади та держави загалом, а також сприяє формуванню 

та розвитку міст не лише в Україні, а й у всьому світі. 
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Постановка проблеми. Сьогодні українські 

міста характеризуються наявністю проблеми, що 

полягає в ефективній політиці органів місцевого 

самоврядування у сфері місцевого розвитку, яка по-

винна спрямовуватись на забезпечення конкурен-

тоспроможності, розробку відповідних планів роз-

витку, а також забезпечення притоку інвестиційних 

коштів для здійснення належних для цього заходів. 

В основі конкурентоспроможності міста лежить 

привабливість його території не тільки для 

проживання, але і для розміщення та розвитку 

бізнесу. Оскільки внутрішній та зовнішній ринки, а 

також їх споживачі на території кожного з міст 

досить різноманітні, логічним є виникнення 

необхідності розробки специфічних заходів, які б 

дали змогу виявити та задовольнити потреби міст з 

використанням філософії та методології маркетингу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти страте-

гічного розвитку міст були об’єктами як вітчиз-

няних, так і зарубіжних авторів. Серед них праці С 

А. Мельника та Г. Монастирського[1], які розроб-

ляли теорії, методології та практики управління 

розвитком муніципальних утворень, О. Лук’ян-

ченка[2], який на прикладі м. Донецьк розглянув 

основні напрямки й переваги стратегії розвитку 

європейських міст, О. Вендіної[3], яка дослідила 

природу концептуальних рішень стосовно страте-

гій розвитку великих міст та інших. Необхідність 

використання маркетингових інструментів у роз-

витку міст визнається усіма вченими, але теоретич-

ну розробку маркетингу міст здійснюють поодино-

кі ентузіасти, серед яких можна відзначити В. Ваку-

ленка[4](обґрунтував роль місткого маркетингу як 

інструменту стратегічного планування економічно-

го розвитку міста), Ю. Шарова[5] (виділив інфор-

маційно-аналітичну функцію муніципального стра-

тегічного маркетингу), З. Герасимчука та О. Дра-

ченка[6] (звернули увагу на особливості маркетин-

гового управління містом, Н. Глинського[7] (роз-

глядав можливості застосування маркетингової 

концепції в управлінні розвитком міста, в його ди-

сертаційному дослідженні розроблено цікаву мето-

дику оцінювання ефективності маркетингу міста) 

та інші.  

Мета статті – на основі аналізу наукової 

літератури дослідити роль маркетингу у 

формуванні розвитку міст в Україні в контексті 

європейського досвіду. 

Основні результати дослідження. У марке-

тинговому сенсі місто слід розглядати у вигляді 

господарського суб’єкту (неприбуткової органі-

зації), для якого характерними особливостями яв-

ляються: функціонування в умовах ринкової еко-

номіки; реєстрація як юридичної особи;наявність 

зв’язків із зовнішнім середовищем; володіння 

певними ресурсами (людського, матеріального, 

фінансового, а також нематеріального характе-

ру); здійснення діяльності на користь задоволен-

ня потреб місцевої громади; підлягати контролю 

як зі сторони держави, так і громадськості.  
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Для більшості міст України асоціювання мар-

кетингу міст відбувається лише з необхідністю 

створення позитивного іміджу влади. У ході дос-

лідження ми проаналізували інформацію, що 

наведена на офіційних веб-сторінках міст Укра-

їни. У більшості випадків, на таких сторінках заз-

вичай наведено інформацію, якою «вихваляєть-

ся» міська влада, яка, у свою чергу показує, що 

нібито крокує поруч з сучасними змінами та інно-

ваціями. Проте, систематичного оновлення інфор-

мації на офіційніхвеб-сторінках не спостеріга-

ється.У зв’язку з високим рівнем безробіття та 

затяжним структурним економічним спадом, ке-

рівництво українських міст не виявляє особливої 

зацікавленості у використанні філософії та мето-

дології маркетингу для вирішення соціально-

економічних проблем.  

Для застосування маркетингових заходів під 

час формування розвитку міст в Україні є необ-

хідність у професійній і висококваліфікованій ко-

манді, яка буде зосереджуватись саме на цих пи-

таннях. Це обумовлює необхідність створення 

певної організаційної структури, наприклад, мар-

кетингової служби міста, агентства місцевого 

розвитку міста, муніципального центру економіч-

ного розвитку міста тощо. 

Діяльність окреслених структур організацій-

но-управлінського характеру зосереджується на 

зборі, обліку та збереженні необхідної інформації 

щодо ситуації у місті; рекламно-видавничій ді-

яльності; вивченні споживчих ринків і основних 

споживачів товарів та послуг міста та інших мар-

кетингових дослідженнях; налагодженні зв’язків 

з громадськістю; розробці та впровадженні 

маркетингових програм і проектів тощо. 

В Україні така практика не є поширеною, хоч і 

набуває в сучасних умовах актуальності. Про це 

свідчать як наукові напрацювання, які з’являються 

в цій сфері, так і практичний досвід: в структурі 

управління виконавчих комітетів багатьох міських 

рад з’являються відділи (департаменти) маркетин-

гу, реклами, зв’язків з громадськістю, підрозділи, до 

функціональних обов’язків яких входить сприяння 

залученню інвестицій до місцевої економіки, проте, 

у більшості випадків їх діяльність, як правило, 

визначається лише підтримкою Інтернет-ресурсу 

того чи іншого міста, формуванням його інвести-

ційного паспорта та підтримка на належному рівні 

внутрішніх комунікацій. Очевидно, така діяльність 

не має системного характеру і саме тому немож-

ливо очікувати від неї значної віддачі. 

Варто зауважити, що українські міста можуть 

запропонувати якісні послуги та товари вітчизня-

ним та іноземним споживачам від власного імені, 

а не просто виступати у ролі безіменного 

постачальника сировини та виробника продукції під 

маркою транснаціональної компанії. Безліч можли-

востей та умов для формування ексклюзивного 

продукту міста криється в надзвичайній 

історичній, культурній, природній, кліматичній, 

ресурсній різноманітності та унікальності, що 

притаманна більшості міст України. 

Зважаючи на те, що Україна тримає курс на 

європейську інтеграцію, ми вирішили дослідити 

кращі практики використання маркетингових 

технологій у діяльності органів місцевого 

самоврядування провідних європейських країн.  

Уряди багатьох країнЄвропи використовують 

технології маркетингу при здійсненні програм 

боротьби з алкоголізмом, курінням і наркоманією, 

збереження електроенергії, дотримання правил 

дорожнього руху. У Франції за допомогою марке-

тингу було вирішено проблему нерівномірного 

розташування виробничих сил. У Швейцарії, Іспа-

нії, Німеччині координаційним механізмом регу-

лювання індустрії туризму є маркетингові системи 

цих країн.  На думку М. Окландер «…їх організа-

ційними елементами – носіями маркетингових фун-

кцій стали центральні і регіональні органи держав-

ної влади, національні та регіональні туристичні 

підприємства….»[8, с.32]. 

В розвинутих країнах уряди, адміністрації зе-

мель, штатів, кантонів, департаментів, міст вико-

ристовують маркетинг для активізації соціально-

економічного розвитку. Інструментальною осно-

вою для підвищення конкурентоздатності регіону 

та інвестиційної привабливості може стати інно-

ваційний територіальний маркетинг. 

Існують угоди між містами-побратимами у 

всій Європі, існує багато транскордонних спів-

робітництв між сусідніми містами. Одним із та-

ких прикладів є регіон Боденського озера навкру-

ги озера м. Констанца. Його метою є координація 

діяльності прилеглих швейцарських, австрійсь-

ких та німецьких муніципалітетів з точки зору, 

наприклад, громадського транспорту та транс-

портної інфраструктури (чи то вулиці, чи спільні 

мережі доріг для велосипедів для туристів) та 

освітньої/культурної діяльності та фестивалів. 

Така співпраця здебільшого є неформальною і 

націлена на спільне просування регіону як цілого 

(наприклад, як місце розташування бізнесу та ту-

ристичного призначення), підвищуючи, водночас, 

транскордонну регіональну ідентичність[9, с. 52].  

Аналізуючи «досягнення» територіальних 

одиниць в організаційній сфері територіального 

маркетингу у Польщі, треба вказати на їх обме-

жені розміри та розпорошені, різнорідні, часто не 

порівняльні форми. Складність, різнорідність і 

спеціалізованіть маркетингових заходів, підго-
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товлених та реалізованих маркетинговими служ-

бами адміністративно-територіальних одиниць 

Польщі, призводять до того, що здебільшого вони 

змушені користуватися послугами професійних 

агентств і бюро. Розмір співпраці залежитьвід 

розміру та типів вмінь, опанованих працівниками 

територіального маркетингу, від їх досвіду та тех-

нічного оснащення засобами реалізації маркетин-

гових операцій [9, с. 53].  

У Лондоні було застосовано маркетингові тех-

нології соціального маркетингу з метою побудови 

згуртованості громади та довіри до місцевої влади. 

Все більше доказів надходить зрад Великобританії 

проте, що соціальний маркетинговий підхід може 

запропонувати шляхи виходу з «глухого кута». 

Ради районів Лондона хочуть, щоб жителі довіряли 

їм, щоб вони могли ефективно поширювати 

інформацію про свої громади. Окрім соціального 

маркетингу в Лондоні активно використовується 

муніципальний маркетинг. У рамках соціально-

етичної концепції муніципальний маркетинг має 

значне етичне та відповідальне навантаження та 

формуєоснови громадянського суспільства як 

особливо якісного станусуспільства, заснованого 

на розвинутих формах самоорганізації та саморе-

гулювання[9, с. 405]. З’являються нові концепції 

міст: «Відкрите місто», «Розумне місто», «Ком-

фортне місто», «Креативне місто», «Клієнто-

орієнтоване місто» тощо. 

Модель «Відкрите місто» (OpenCity), «Розумне 

місто» (SmartCity) вже розвивається в цілому ряді 

європейських міст: Стокгольмі, Амстердамі, 

Барселоні, Берліні, Римі, Парижі, Гельсінкі. 

Варто також зауважити про партнерство, най-

більш поширеною формою якого є публічно-при-

ватне партнерство між органами влади публіч-

ного та приватного сектора. Наприклад, викорис-

тання механізмів публічно-приватного партнер-

ства як організаційної платформи територі-

ального маркетингу дало змогу муніципалітету 

міста Амстердам перевести концептуальні роз-

робки в плани і проекти, залучити до системного 

просування бренду міста приватних і державних 

партнерів, мобілізувати і ефективніше використо-

вувати фінансові ресурси з різних джерел. Цей 

підхід сприяв об’єднанню державних та приват-

них фінансових та управлінських ресурсів для 

просування регіонального бренду[10, с. 288]. 

Таким чином, філософія та методологія марке-

тингу все частіше застосовуються в діяльності орга-

нів місцевого самоврядування. На практиці їх вико-

ристання довело свою ефективність у різноманіт-

них сферах – від розвитку та брендингу територій, 

просування ідей, політичної діяльності до оцінки 

ефективності діяльності органів місцевої влади та 

налагодження зворотного зв’язку між органами 

місцевого самоврядування та громадянами.  

Висновки тапропозиції. Підсумовуючи євро-

пейський досвід, можна зробити висновок, що для 

того, щоб підвищити ефективність управління роз-

витком міст України є необхідність розробити та 

впровадити комплексну систему заходів з боку ор-

ганів місцевого самоврядування в партнерстві з ін-

шими зацікавленими сторонами (це можуть бути 

представники бізнесу, населення, громадських орга-

нізацій, інвестори, навчальні заклади, інші установи 

та організації міста). Полягають ці заходи у: розробці 

стратегії розвитку міста; виявленні місцевих переваг 

та унікальних територіальних ознак; розробці ефек-

тивних маркетингових стратегій; розвитку місцевої 

інфраструктури; поширенні освітніх програм; 

створенні організаційних структур з маркетингу; 

формуванні партнерств; створенні ефективної 

мережі інформаційно-комунікаційної сфери тощо. 
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Папоян Арутюн Микаэли, 

РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ГОРОДОВ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА 

В статье проанализированы основные аспекты применения философии и методологии маркетинга в социально-

экономическом развитии городов Украины. Акцентировано внимание на выявленных недостатках в исследуемой 

сфере. Рассмотрены основные сведения по осуществлению маркетинга городов в Украине. Раскрыт вопрос о 

необходимости определения, прежде всего, стратегии развития города, а уже потом формирования маркетинговой 

стратегии и внедрения. 

В ходе исследования обращено особое внимание на комплексность понятия развития города, которая не 

ограничивается ростом социально-экономического потенциала. 

Акцентировано внимание на том, что ведущая роль в формировании развития городов по использованию местных 

активов и укреплению внутреннего потенциала города отводится, прежде всего, органам местного самоуправления. 

Проанализирован опыт ведущих европейских стран в использовании маркетинга в ходе формирования развития 

городов и отмечена необходимость применения европейского опыта в использовании маркетинга при формировании 

развития городов и регионов Украины, а также разработки и внедрения комплексной системы мер со стороны 

органов местного самоуправления в партнерстве с другими заинтересованными сторонами. 

Сделан вывод, что маркетинг в местном самоуправлении помогает решать экономические и социальные интересы 

граждан, поскольку именно реализация этих интересов и является конечной целью деятельности всех органов власти 

и государства в целом, а также способствует формированию и развитию городов не только в Украине, но и во всем 

мире. 

Ключевые слова:маркетинг, целевая группа, город, инвесторы, развитие, органы местной власти, партнерство, 

меры, концепция, стратегия, «умный город». 

 

Papoian Arutiun, 

THE ROLE OF MARKETING IN THE DEVELOPMENT OF CITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF 

EUROPEAN EXPERIENCE 

The article analyzes the main aspects of applying the philosophy and methodology of marketing in the socio-economic 

development of cities of Ukraine. The attention is focused on the identified shortcomings in the studied area. The basic 

information on the implementation of city marketing in Ukraine is considered. The question of the need to determine, first of 

all, the development strategy of the city, and only then the formation of a marketing strategy and implementation is disclosed. 

The study drew special attention to the complexity of the concept of city development, which is not limited to the growth of socio-

economic potential. 

Attention is focused on the fact that the leading role in shaping the development of cities for the use of local assets and 

strengthening the internal potential of the city is assigned primarily to local governments. 

The experience of leading European countries in the use of marketing in the formation of urban development is analyzed and 

the need for European experience in the use of marketing in shaping the development of cities and regions of Ukraine, as well 

as the development and implementation of a comprehensive system of measures by local governments in partnership with other 

interested parties, is noted. 

In general, it was concluded that marketing in local government helps to solve the economic and social interests of citizens, 

since it is the realization of these interests that is the ultimate goal of the activity of all authorities and the state as a whole, and 

also contributes to the formation and development of cities not only in Ukraine, but and all over the world. 

Key words: marketing, target group, city, investors, development, local authorities, partnership, activities, concept, strategy, “smart city”. 

 

  


