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CONCEPTS OF PUBLIC MARKETING AND EXAMPLES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

Після прийняття будь�якого рішення в публічному управлінні настає етап реалізації прийня�
того рішення. Етап реалізації виступає продовженням процесу управління у внутрішньому се�
редовищі. Власне, з процесами реалізації управлінських рішень і пов'язано використання не�
комерційних маркетингових механізмів. Публічна влада за допомогою публічного маркетингу
може сприяти розвитку окремих міст, регіонів та цілої держави загалом. В статті висвітлено та
грунтовно проаналізовано сутність поняття "публічний маркетинг". Виявлено, що окрім цього
терміну застосовують і поняття "державний маркетинг", "макромаркетинг", "маркетинг пуб�
лічного сектору", "маркетинг в публічному управлінні". Здебільшого, такі поняття є синонімічни�
ми до терміну "публічний маркетинг", проте деякі науковці виокремлюють відмінність між цими
термінами. Так, на думку деяких дослідників, поняття "публічного маркетингу" є ширшим від
поняття "державного маркетингу". Встановлено, що поняття "публічного маркетингу" слід роз�
глядати в контексті його застосування. Наведено власне тлумачення поняття "публічного мар�
кетингу" на основі проаналізованих літературних джерел. Розглянуто чотири типи маркетингу:
маркетинг продуктів та послуг, соціальний маркетинг, маркетинг політики та демаркетинг. Вис�
вітлено застосування наведених чотирьох типів маркетингу до поняття "публічний маркетинг".
Подано приклади застосування публічного маркетингу в Україні згідно з чотирма типами мар�
кетингу. Також, щоб краще зрозуміти поняття "маркетинг" використовують так званий "комп�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

У межах поступової інтеграції України в європейсь�

кому напрямку значної актуальності набирає поняття

"публічного маркетингу" в державному секторі. Згідно

з позитивним досвідом розвинених країн (зокрема,

США), маркетинг займає вагоме місце в соціоцентрич�

ному характері публічного управління. Саме викорис�

тання поняття "публічного маркетингу" є досить новим

для українських реалій. Відповідно, в теоретичному

вимірі серед вітчизняних науковців термін "публічний

маркетинг" є маловживаним та недостатньо опрацьова�

ним, не говорячи вже про приклади використання пуб�

лічного маркетингу в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вітчизняних вчених дослідженням публічно�

го маркетингу займались: К. Романенко [6], Є. Ромат

лексний маркетинг". В дослідженні одним із способів потрактувати поняття "публічний марке�
тинг" було розглянути його під цим самим кутом. У статті висвітлено та наведено приклади щодо
4Р: product (продукт), place (місце), price (ціна), promotion (просування) маркетингу у публіч�
ному управлінні. Виявлено, що у публічному маркетингу 4Р можуть змінюватися в залежності
від того, маркетингом чого займається уряд, за прикладом маркетингу товарів, де існує 4Р, 5Р
та 7Р.

After making any decision in public administration, the stage of implementation of the decision
comes. The implementation phase is a continuation of the process of management in the internal
environment. In fact, the use of non�commercial marketing mechanisms is associated with the
processes of implementation of management decisions. Public authorities, through public marketing,
can foster the development of individual cities, regions and the whole country. The essence of the
concept of "public marketing" is covered and thoroughly analyzed in the article. It is revealed that in
addition to this term also apply the concepts of "state marketing", "macromarketing", "public sector
marketing", "marketing in public administration". For the most part, these concepts are synonymous
with the term "public marketing", but some scholars highlight the distinction between these terms.
Thus, according to some researchers, the concept of "public marketing" is broader than the concept
of "public marketing". It is established that the concept of "public marketing" should be considered
in the context of its application. The own interpretation of the concept of "public marketing" is given
on the basis of the analyzed literature sources. There are four types of marketing: product and service
marketing, social marketing, policy marketing, and demarketing. The application of the four types
of marketing to the concept of "public marketing" is covered. The examples of application of public
marketing in Ukraine according to four types of marketing are presented. Also, to better understand
the concept of "marketing" use the so�called "integrated marketing". In the study, one way to
interpret the concept of "public marketing" was to look at it at the same angle. The article covers and
illustrates examples of 4P: product, place, price, promotion in public administration. It is revealed
that in 4P public marketing can vary depending on what the government does, following the example
of marketing products where there are 4P, 5P and 7P.

Ключові слова: держава, публічне управління, орган влади, публічний маркетинг, маркетинг�мікс, му�

ніципальний маркетинг.

Key words: state, public administration, public authority, public marketing, marketing mix, municipal marketing.

[7], А.О. Гавриш�Мусафір [2], І.А. Гриджук [3], І. Чап�

лай [9], В. Шатун [10] та М.А. Окландер [5].

Серед іноземних науковців слід виокремити працю

Ф. Котлера "Маркетинг для державних та громадських

організацій" [15], в котрій автор подає те, як можуть

традиційні принципи та методи маркетингу покращити

роботу в публічному секторі.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Для того щоб підвищити ефективність праці українсь�

кого уряду необхідне також і застосування інструментів

публічного маркетингу. Відповідно, щоб на практиці ви�

користовувати інструменти та механізми публічного мар�

кетингу постає необхідність витлумачити саме поняття

"публічного маркетингу" як такого. Питанням вивчення

та застосування у державі публічного маркетингу займа�

лись ряд іноземних науковців, натомість праць вітчизня�

них дослідників у цій галузі є не так багато.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті постає аналіз та грунтовне визна�

чення поняття "публічного маркетингу", приклади його

застосування в публічному управлінні України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На думку Ф. Котлера, головна ціль маркетингу по�

лягає у тому, щоб отримати в процесі застосування мар�

кетингу результати, котрі мають цінність для цільового

ринку. Відповідно, в приватному секторі такою цінністю

є купівельна цінність у вигляді задоволення потреб по�

купців. Натомість, у публічному секторі такою цінністю

є задоволення потреб суспільства. Проаналізувавши

працю Ф. Котлера, можна визначити, що публічний мар�

кетинг — це використання певного підходу, що орієн�

тується на громадянина певної держави, тобто підходу,

що допомагає звертати увагу на скарги "клієнта", зміню�

вати його сприйняття держави та покращувати резуль�

тати роботи публічних управлінців [15, c. 9].

М.А. Окландер визначає поняття "маркетинг" як

інструмент гармонізації відносин з узгодження інтересів

держави, діячів ринку та населення [5, с. 279]. На мак�

роекономічному рівні (тобто, державному), маркетинг

дозволяє створити нову систему методів державного

регулювання діяльності підприємств, які зможуть фор�

мувати сприятливе зовнішнє середовище господарю�

вання підприємств [5, c. 292].

К. Романенко подає визначення "державного мар�

кетингу" як різновид некомерційного маркетингу, що

визначається як інтегральна діяльність його суб'єктів

(органів державної влади) у контексті їх взаємодії з

суб'єктами національного ринку, спрямована на задо�

волення потреб об'єкта управління на основі виявлен�

ня, створення і зміни національного продукту з метою

забезпечення стійкого розвитку суспільства і якості

життя населення [6, c. 86].

Під час аналізу наукової літератури щодо визначен�

ня поняття "публічного маркетингу" було виявлено, що

дане поняття застосовується доволі рідко. Натомість,

науковці застосовують поняття "державний маркетинг"

[6; 14; 15], "макромаркетинг" [5], "маркетинг публічно�

го сектору" [12; 13], "маркетинг в публічному управлінні"

[7; 3; 10]. Перечисленні поняття в науковій літературі

здебільшого є синонімічними та аналогічними до тер�

міну "публічний маркетинг". Проте, наприклад, В.Т. Ша�

тун наводить види в публічному маркетингу, де поділяє

маркетинг в публічному управлінні на: територіальний

маркетинг та державний маркетинг, що робить на його

думку, поняття "публічного маркетингу" ширшим від по�

няття "державного маркетингу".

У праці професора І.В. Понкіна зазначається, що

часто зустрічається поняття "державне управління",

рідше — "муніципальне управління" [16]. Трапляється і

таке поняття, як "публічне управління", котре має дос�

татньо широкий спектр тлумачення. Зазвичай, на думку

І.В. Понкіна, поняття "публічне управління" охоплює по�

няття державного та муніципального управління. І в кон�

кретному контексті поняття "публічного управління"

може означати як державне управління, так і муніци�

пальне управління, або ж їх сукупність [16, c. 6]. Зважа�

ючи на цю працю І.В. Понкіна можна сказати, що і по�

няття "публічного маркетингу" слід розглядати в кон�

тексті його застосування. Відповідно, воно може бути і

синонімічним до терміну "державний маркетинг" або

"муніципальний маркетинг", проте може тлумачитися і

як сукупне поняття державного та муніципального мар�

кетингу.

Згідно з Джудіт Дж. Меділл [11], однією з найбіль�

ших перешкод для ефективного використання марке�

тингу в публічному управлінні є недостатнє розуміння

типів маркетингу, в котрих влада може брати участь.

Основні форми маркетингу у публічному управлінні

власне витікають з чотирьох типів маркетингу, котрі

визначила Джудіт Дж. Меділл.

Першим типом маркетингу, згідно з Джудіт Дж.

Меділл, постає маркетинг продуктів та послуг. І якщо

застосування цього типу маркетингу комерційними

підприємствами є поширеним та очевидним, то викори�

стання його в публічному управлінні для багатьох є не�

зрозумілим. Тут як приклад, можна навести маркетинг

військової служби за контрактом. Уряд транслював

відеоролики на національних каналах, роблячи якомо�

га більш привабливою військову службу за контрактом.

Можна сказати, що тут "ціною товару" поставала заро�

бітна плата потенційним військовослужбовцям та со�

ціальний пакет, а цільовою аудиторію були чоловіки та

жінки до 50 років. Також інформаційні оголошення на

сайтах міських та обласних рад були у вигляді реклами

військової служби за контрактом [22; 23; 26; 27]. Проте

ефективність проведення публічного маркетингу

військової служби за контрактом викликає сумніви.

Адже, згідно з результатами опитування GfK Ukraine

спільно з соціологічною групою Q&Q Research, жителі

України малопроінформовані реформою армії, лише

19% українців відповіли, що знають достатньо інфор�

мації про цю реформу [20]. Інформованість населення

про реформи зачіпає уже наступний тип публічного мар�

кетингу — маркетинг політики.

Наступний типом маркетингу є соціальний марке�

тинг. Соціальний маркетинг намагається змінити пове�

дінку та ставлення до певного явища цільових груп [11,

с. 11]. Наприклад, у 2017 році громадські організації та

Київська міська державна адміністрація провели со�

ціальну інформаційну кампанію з попередження курін�

ня серед дітей [19]. Відповідно, тут цільовою групою

маркетингу були особи віком до 18 років і метою кам�

панії було змінити ставлення дітей до тютюнопаління.

Третім типом маркетингу постає маркетинг політи�

ки. Зазвичай це відбувається, коли влада запускає мар�

кетингову програму з метою переконати конкретні вер�

стви суспільства прийняти політику уряду чи нове зако�

нодавство [11, с. 11]. Тут прикладом є інформаційна

кампанія 2018 року "Євроінтеграція: сила можливос�

тей", що ініційована Офісом Віце�прем'єр�міністра з

питань європейської та євроатлантичної інтеграції та

Урядовим офісом координації європейської та євроат�

лантичної інтеграції. Ця кампанія тривала в соціальних

мережах, на інтернет�сторінках, у телевізійних проек�

тах медіа�партнерів, а також діяла через зовнішню рек�

ламу. Весь цей комплекс маркетингу був проведений з

ціллю підвищити ступінь свідомої підтримки європейсь�

кого курсу країни та обізнаності українців про те, яки�

ми перевагами цього курсу вони можуть скористатися

[25].
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Нарешті, останнім типом маркетингу є демаркетинг.

Метою демаркетингу є порадити або переконати цільові

групи не користуватися колишніми державними програ�

мами, організаціями тощо. Наприклад, у рамках все�

української реформи ринку житлових послуг уряд про�

водить маркетингову програму, в котрій закликає ук�

раїнців відкинути користування житлово�експлуатацій�

ними конторами, натомість створювати об'єднання

співвласників багатоквартирного будинку або користу�

ватися послугами приватних компаній на даному ринку

[21; 24]. Так, на сайті Бурштинської міської ради опуб�

лікували соціальний ролик "Будь відповідальним влас�

ником — створи ОСББ", закликаючи мешканців ство�

рювати дані об'єднання [18].

На думку авторів статті, представлені вище типи

маркетингу за Джудіт Дж. Меділл, котрі формують пуб�

лічний маркетинг окреслюють не усі сфери, в котрих діє

публічна влада. Сюди потрібно ще додати таке поняття

як маркетинг територій. Адже публічна влада за допо�

могою публічного маркетингу може сприяти розвитку

окремих міст, регіонів та цілої держави загалом. Відпо�

відно, поняття "публічного маркетингу" буде виступати

узагальненням маркетингу продуктів і послуг некомер�

ційного характеру, соціального маркетингу, маркетин�

гу політики, демаркетингу та територіального маркетин�

гу. Тоді публічний маркетинг, на думку авторів статті, —

це механізм публічного управління некомерційного ха�

рактеру, що сприяє реалізації певного публічного рішен�

ня за допомогою використання інструментів різних типів

маркетингу.

Щоб краще зрозуміти поняття "маркетинг" викори�

стовують так званий "комплексний маркетинг". Тож

одним із способів потрактувати поняття "публічний мар�

кетинг" є розглянути його під цим самим кутом. Понят�

тя "комплексний маркетинг" є синонімічним до "марке�

тинг�мікс". Стандартний маркетинг�мікс був розробле�

ний Дж. Маккарті, та включав у себе, так звані 4Р:

product (продукт), place (місце), price (ціна), promotion

(просування) [17, с. 144]. Цю стандартну класифікацію

можна спроектувати і на публічний маркетинг.

Продуктом у публічному маркетингу може виступа�

ти певне законодавство, політична програма тощо.

Місцем або дистрибуцією в маркетингу розглядають

дії, які здійснює підприємство для забезпечення до�

ставки товару цільовій групі споживачів у потрібне місце

і час [8, с. 46]. Ядром дистрибуції є пошук партнера та

співпраця з ним, а фактично — рівень впливу на посе�

редника [4, с. 299]. Прикладом "місця" у публічному

маркетингу може виступати антиреклама тютюнових

виробів на упаковках. Уряд у 2012 році вніс зміни до

Закону України [1], де зобов'язав виробників цигарок

розміщувати інформацію на упаковках тютюнових ви�

робів про шкідливий вплив вживання цих виробів на

здоров'я людини.

Ціну товару або послуги формують таким чином,

щоб це сприяло продажам. Натомість, у публічному

маркетингу такою ціною можуть виступати запропоно�

вані урядом умови. Наприклад, під час маркетингу

військової служби за контрактом ціною була потенцій�

на заробітна плата військовослужбовцям.

Під просуванням у маркетингу розуміється створен�

ня інформаційних взаємозв'язків підприємства зі своїм

цільовим ринком (споживачами). Тут мається на увазі:

зв'язок з громадськістю, реклама, виставки і тд. Щодо

просування у публічному маркетингу, то прикладом тут

можуть бути інформаційні ролики на телеканалах, котрі

закликатимуть людей обрати політику, що створена уря�

дом.

У публічному маркетингу 4Р можуть змінюватися в

залежності від того, маркетингом чого займається уряд,

за прикладом маркетингу товарів, де існує 4Р, 5Р та 7Р

[17].

ВИСНОВКИ
Одним з способів підвищити ефективність роботи

публічного управління в державі — використовувати ті

самі інструменти та механізми, що застосовує приват�

ний сектор для підвищення ефективності своєї роботи.

На жаль, таке поняття, як "маркетинг" ігнорувався пуб�

лічним управлінням до недавнього часу. Так, ефектив�

ним механізмом ХХІ ст. у публічному управлінні постає

саме маркетинг, котрий можна застосовувати у певній

державі, а саме — публічний маркетинг. Питанням вив�

чення та застосування у державі публічного маркетин�

гу займались ряд іноземних науковців, натомість праць

вітчизняних дослідників у цій галузі є не так багато. Пер�

спективи подальших досліджень полягають у грунтов�

ному опрацюванні практичного застосування маркетин�

гу у публічному управлінні, а з врахуванням одержаних

результатів дослідження стане можливим формування

рекомендацій щодо їх вдосконалення в українському

уряді.
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