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Сучасний етап ринкової трансформації економіки, децентралізація влади та 

підвищення її автономності в прийняті рішень на місцевому рівні є основним фактором 

конкуренції між територіями, до якого об’єктивно залучаються сучасні міста і який 

формує нові вимоги до місцевої економічної політики. Конкурентоспроможність 

території в геоекономічному масштабі є умовою забезпечення добробуту населення та 

основною метою місцевої влади, яка сьогодні повинна перейти на якісно новий рівень 

відповідальності перед територіальними громадами за вибір шляхів розвитку й 

результати управління.  

Прагнення збудувати нову результативну ринково-орієнтовану систему 

публічного управління зумовлює широке застосування підходу соціального 

маркетингу, який зарекомендував себе і довів свою ефективність в сучасному світі. 

Проте, цей процес не відбувається стихійно, він вимагає розробки теоретико-

методологічних основ маркетингової діяльності, методів і механізмів її реалізації та 

оцінки результатів проведення, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. 

Протягом майже всього періоду існування людської цивілізації напрацьовувався 

практичний механізм мислення, усвідомлення та дій заснованих на специфічних 

принципах і методах маркетингу, спрямованих на створення виключних конкурентних 

переваг території задля задоволення потреб її внутрішніх та зовнішніх суб’єктів – тобто 

механізм територіального маркетингу. 

Сьогодні, в управлінні територіально-адміністративними одиницями слід 

враховувати той факт, що території поступово втягуються в процес боротьби за 

населення, ресурси, інвестиції та інше. Основою управління за таких умов має стати 

територіальний маркетинг. Маркетинговий підхід до управління територіями 

практикується здавна, проте, лише в останні роки він набуває наукового обґрунтування, 

інтенсивно розвивається й удосконалюється практичний механізм його реалізації.  

В Україні у найближчі часи повинен з’явитись ефективний науково-практичний 

механізм маркетингового управління територіями, який буде враховувати як світові 

здобутки, так і світові тенденції щодо розвитку територіального маркетингу. В іншому 

випадку ми будемо спостерігати посилення дисбалансу між окремими містами й 

територіями нашої країни. 


