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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 «Регіональний маркетинг» - одна з дисциплін, що належить до тих, які 

створюють основну базу знань, необхідну для ефективної підготовки  фахівців з 

менеджменту організацій, в сфері організації місцевого самоврядування, а також 

державного управління; для роботи в громадських організаціях. 

 Підготовка фахівців у сфері менеджменту організацій має на меті дати 

слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й 

обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем 

місцевого самоврядування, а також державного управління. 

У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни «Регіональний маркетинг» 

для бакалаврів міститься як теоретичний матеріал, так і специфіка застосування 

маркетингових досліджень та методик на практиці.  

Студенти знайомляться з основними поняттями регіонального маркетингу, 

особливостями становлення та розвитку регіонального маркетингу в Україні та за 

її межами. Крім цього, розглядається процес організації та розвитку регіонального 

маркетингу як на рівні регіонів, так і на рівні міст. Чільне місце приділяється 

також оцінці конкурентоздатності регіону, ролі комунікацій в регіональному 

маркетингу (реклами, виставко-ярмаркової діяльності, маркетингу по телефону, 

Інтернет-маркетингу тощо), просуванню регіонів та міст; вивчаються зв’язки між 

регіонами та роль регіонального маркетингу в налагодженні 

зовнішньоекономічних зв’язків регіонів. 

Отже, програма навчальної дисципліни «Регіональний маркетинг» 

спрямована на те, щоб дати студентам, які навчаються за спеціальністю 

«Менеджмент організацій», знання теоретичних основ регіонального маркетингу 

та основ практичного застосування маркетингових досліджень як у практичній 

роботі, так і в наукових дослідженнях.  

Дисципліна «Регіональний маркетинг» викладатиметься з урахуванням 

найсучасніших інтерактивних методик. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

                           дисципліни 

                                  «РЕГІОНАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ» 
№п/п Назва змістових модуля та теми 

 

 

Змістовий модуль 1. Регіональний маркетинг: сутність та особливості 

становлення 

1 Основні поняття  регіонального маркетингу 

2 Оцінка конкурентоздатності регіону 
 

 

 

Змістовий модуль 2. Організація та розвиток регіонального 

маркетингу  

3 Комунікації в регіональному маркетингу 

4 Організація регіонального маркетингу 

5 Дослідження стану регіонального маркетингу. Реалізація комплексного 

механізму регіонального маркетингу в контексті інноваційного розвитку. 

6 Регіональний маркетинг у галузі зовнішньоекономічної діяльності регіонів 

7 Міжрегіональний маркетинг 

 

 
Змістовий модуль 3. Маркетинг міста як складова частина 

регіонального маркетингу 

8 Роль міст та специфіка міського маркетингу 

9 Аргументи та стратегії маркетингу міст 

10 Місто та маркетингові комунікації 

11 Управління розвитком міського споживчого ринку 

12 Програма просування міста 

Разом годин: 90 
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Зміст 

дисципліни 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ» 

 Змістовий модуль 1. Регіональний маркетинг: сутність та особливості 
становлення 

 Тема 1. Основні поняття  регіонального маркетингу 

 Визначення поняття «регіональний маркетинг». Цілі та задачі 

регіонального маркетингу. Роль регіонального маркетингу в управлінні 

економічним розвитком регіону. Внутрішнє та зовнішнє маркетингове 

середовище регіону. Особливості становлення регіонального маркетингу в 

Україні. Розвиток регіонального маркетингу за кордоном. Суб’єкти 

регіонального маркетингу. Цілі суб’єктів регіонального маркетингу.  Цільові 

ринки покупців послуг регіону. Сучасні проблеми регіонального маркетингу в 

Україні та шляхи їх подолання. Перспективи розвитку регіонального маркетингу 

в Україні. 

Література [1; 7-9; 14; 17; 18; 19-21; 28; 34; 35] 

  Тема 2. Оцінка конкурентоздатності регіону 

 Позиціонування регіонів.  Приклади позиціонування іміджу регіону. 

Оцінка конкурентоздатності та маркетингові стратегії регіонів. Класифікація 

рівнів регіонального маркетингу. Мікро та макрорегіональні рівні регіонального 

маркетингу. Дії суб’єктів маркетингу регіону з метою зміцнення 

конкурентоздатності їхніх територій. Вітчизняні інорегіональні та міжнародні 

ринки.  Стратегія і тактика маркетингу регіону. Маркетинг іміджу та персоналу. 

Маркетинг інфраструктури. Роль регіонального маркетингу в реформуванні 

економіки регіону. Цільові ринки покупців послуг території. 

 Література [1; 3; 7; 9; 14; 16-21; 29; 34] 

Змістовий модуль 2. Організація та розвиток регіонального маркетингу 
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 Тема 3. Комунікації в регіональному маркетингу 

 Сутність маркетингових комунікацій регіонів. Головні інструменти 

маркетингу регіону. Реклама та інші комунікації в регіональному маркетингу. 

Бренди та ребрендінг регіонів. Виставково-ярмаркова діяльність як фактор 

розвитку економіки регіону. Характеристика та принципи виставково-ярмаркової 

діяльності. Головні цілі виставково-ярмаркової діяльності. Стадії фінансування 

виставково-ярмаркової діяльності. Джерела фінансування виставково-ярмаркової 

діяльності. Інформаційні ресурси виставково-ярмаркової діяльності. Маркетинг 

по телефону. Маркетингові дослідження на регіональному рівні по базам даних. 

Регіональний інтернет-маркетинг. Специфіка розвитку регіонального інтернет-

маркетингу. Принципи формування та використання регіонального маркетингу. 

Суб’єкти та функції регіонального Інтернет-маркетингу. Інструментарій 

регіонального Інтернет-маркетингу. Перспективи використання Інтернет-

маркетингу в залученні інвестицій до регіону. 

 Література [1; 2; 6; 7; 12-14; 17; 21] 

Тема 4. Організація регіонального маркетингу 

 Особливості організації регіонального маркетингу. Основні направлення 

діяльності центру регіонального маркетингу. Головні пріоритети економічного 

розвитку в регіональному маркетингу. Запровадження методу регіонального 

маркетингу при розробці місцевої економічної політики. Організація програм 

регіонального маркетингу. Формування сприятливого іміджу регіональної 

виконавчої влади. Просування інформації про регіони на зовнішньому ринку. 

Направлення діяльності в руслі маркетингу територій. Направлення діяльності в 

руслі маркетингу на території. Регіональна структура служби маркетингу 

підприємства. 

                        Література [1; 5; 6; 12-14; 17; 21; 23]  
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 Тема 5. Дослідження стану регіонального маркетингу. Реалізація 

комплексного механізму регіонального маркетингу в контексті інноваційного 

розвитку. 

 Сутність аналізу регіонального ринку. SWOT - аналіз ринків регіону. 

Діагностика стану регіонального промислового ринку. Розробка інноваційної 

стратегії розвитку регіонального ринку. 

Література [2; 4; 8; 15; 19; 20; 23; 26; 27] 
 

 Тема 6. Регіональний маркетинг у галузі зовнішньоекономічної 

діяльності регіонів 

 Роль регіонального маркетингу в налагодженні зовнішньоекономічних 

зв’язків регіону. Головні економічні важелі формування зовнішньоекономічних 

зв’язків. Дослідження рівня розвитку зовнішньоекономічних зв’язків на 

регіональному рівні. Організаційно-економічні засади формування ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності регіону. Роль реклами в зовнішньоекономічній 

діяльності регіональних підприємств. Пріоритетні завдання діяльності митної 

служби на регіональному рівні. Внутрішній та двобічний маркетинг в системі 

регіонального митного маркетингу. Напрямки удосконалення діяльності 

державної митної служби. Проблеми вдосконалення діяльності регіональної 

митниці.  

Література [6; 11; 12; 19-24; 25; 30; 33] 

 Тема 7. Міжрегіональний маркетинг 

 Сутність міжрегіонального маркетингу. Основні складові міжрегіонального 

маркетингу. Особливості становлення та розвитку міжрегіонального маркетингу. 

Особливості співробітництва єврорегіонів на Європейському рівні. Сутність 

програми розвитку регіонів. Головні складові програми розвитку регіонів. 

Література [2; 7; 9; 14; 17-19; 23] 

 Змістовий модуль 3. Маркетинг міста як складова частина 
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регіонального маркетингу 

  Тема 8. Роль міст та специфіка міського маркетингу 

   Роль міст в системі територіальних утворень. Специфіка міського 

маркетингу. Особливості міського способу життя. Інформація та індикатори 

стану міст. Рейтинги міст. Вартість життя в містах. 

Література [2; 14-18; 20] 

  Тема 9. Аргументи та стратегії маркетингу міст 

  Аргументи функціонування розвитку міст. Міський продукт.  Міський та 

валовий національний продукти в розвинених країнах та країнах з перехідною 

економікою. Особливості становлення та розвитку маркетингу в сфері комунальних 

(муніципальних послуг). Маркетингова стратегія міст та планування міського 

розвитку. Маркетинг іміджу. Особливості становлення іміджу сучасних міст. 

Маркетинг привабливості міст. Маркетинг інфраструктури міст. Маркетинг 

персоналу населення. Стратегія розвитку міст. Етапи реалізації стратегії плану 

розвитку міст. Ознаки іміджу привабливості міст. 

Література [2; 13; 15; 17; 18; 20; 32] 

Тема 10. Місто та маркетингові комунікації 

Поняття "міська символіка".  Складові міської символіки. Міські нагороди. 

Офіційні символи міських територіальних одиниць. Особливості управління 

іміджем міст. Параметри визначення іміджу міст. Муніципальний Інтернет-

маркетинг. Визначення поняття «домашній Інтернет». Маркетинг по телефону. 

Роль маркетингу по телефону та реклами в підтримці регіонального маркетингу 

на рівні міст. Регулювання рекламної активності в місті. 

                                                                        Література [2; 5; 13; 15; 17; 18; 20; 32] 

Тема 11. Управління розвитком міського споживчого ринку 

   Заходи міських властей спрямовані на розвиток міського споживчого ринку. 
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Відношення муніципальних властей до формування інфраструктури міських 

ринків. Діяльність інших суб’єктів розвитку споживчого ринку. Напрямки 

діяльності територіальної торговельно-промислової палати. Інформаційна робота. 

                                                                                          Література [2; 5; 15-18; 20] 

Тема 12. Програма просування міста  

Визначення терміну «програма просування міста». Складові програми 

просування міста. Програма просування та реструктуризація інформаційного 

середовища. Міський центр маркетингу. Програма просування в контексті 

отримання навиків. Програма просування в контексті стосунків з громадськістю. 

Робота з цільовими групами громадськості. Робота з формування сприятливого 

іміджу міста та управління репутацією. План РR кампанії. Задачі та складові PR 

кампанії. Алгоритм дій міської адміністрації з реалізації програми просування. 

                                                          Література [2; 5; 15-18; 20] 

 

  ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Регіональний маркетинг як один з елементів ринкової економіки. 

2. Особливості становлення та розвитку регіонального маркетингу в Україні та за її 

межами.  

3. Цільові ринки покупців послуг територій. 

4. Інформаційна структура процесу регіонального маркетингу. 

5. Оцінка конкурентоздатності та маркетингові стратегії регіонів. 

6. Стратегія і тактика в регіональному маркетингу. 

7. Маркетинг іміджу в стратегії і тактиці регіонального маркетингу. 

8. Вплив комунікацій на розвиток регіонального маркетингу. 

9. Виставко-ярмаркова діяльність як фактор розвитку економіки регіону. 

10. Регіональний Інтернет-маркетинг. Особливості становлення та розвитку.  
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11.  Інформаційне забезпечення регіонального маркетингу. Маркетинг по базам даних. 

12. Основні напрямки організації регіонального маркетингу. 

13.  Організація програм регіонального маркетингу та формування сприятливого 

іміджу регіональної виконавчої влади. 

14.  Становлення та розвиток маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності 

регіону. 

15. Регіональний митний маркетинг та його роль в розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності регіонів. 

16. Міжрегіональний маркетинг та програма розвитку регіонів. 

17. Роль міст в системі територіальних утворень.  

18. Специфіка міського маркетингу. 

19. Аргументи та стратегії маркетингу міст. 

20. Аргументи функціонування розвитку міст. 

21. Маркетингові комунікації в розвитку міст. 

22. Регулювання рекламної активності в місті. 

23. Маркетингові стратегії міст та формування міського розвитку. 

24. Етапи реалізації стратегії плану розвитку міст. 

25. Управління іміджем міста. 

26. Роль муніципальних властей в управлінні розвитком міського споживчого ринку. 

27. Програма просування міста та її головні складові. 

28. Програма просування та реструктуризація інформаційного середовища. 

29. Вплив маркетингу на формування промислово-інноваційної політики міста. 

30.  Роль PR кампанії в просуванні міста. 
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 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок самостійного 

пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і 

практичного матеріалу. Вибір теми – довільний.  

Контрольна робота виконується на скріплених аркушах паперу формату А4. На 

титульній сторінці вказуються: назва дисципліни («Регіональний маркетинг»); 

прізвище, ім’я, по батькові студента, домашня адреса; номер групи. Контрольна 

робота має містити план і список літератури. На останній сторінці ставиться дата 

виконання роботи та підпис студента. Роботу необхідно здати в наукову частину в 

установлений термін.  

До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено 

позитивно. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Дайте визначення поняття «регіональний маркетинг». 

2. Розкрийте головні цілі регіонального маркетингу. 

3. Визначте інформаційну структуру процесу регіонального маркетингу. 

4. Дайте оцінку вітчизняним інорегіональним та зарубіжним ринкам. 

5. Проаналізуйте перспективи розвитку регіонального маркетингу в Україні. 

6. Розкрийте сутність понять «маркетинг іміджу» та «маркетинг розваг». 

7. Що таке «маркетинг інфраструктури» та «маркетинг персоналу» на 

регіональному рівні? 

8. Дайте оцінку ролі регіонального маркетингу в реформуванні економіки України 

на регіональному рівні. 

9. Проаналізуйте роль реклами та інших комунікацій в регіональному маркетингу. 

10.  Дайте визначення брендам та ребрендінгу регіонів. 

11.  Як створювати бренди регіонів? 

12.  Що таке якісний бренд? 

13.  Розкрийте сутність виставково-ярмаркової діяльності. 
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14.  Охарактеризуйте рівень матеріально-технічного забезпечення виставково-

ярмаркової діяльності. 

15.  Дайте визначення інформаційним системам. 

16.  Покажіть переваги Інтернету в розвитку регіонального маркетингу. 

17.  Що таке державна комунікація? 

18.  Охарактеризуйте діяльність суб’єктів регіонального Інтернет-маркетингу.  

19.  Дайте оцінку функціям регіонального Інтернет-маркетингу.  

20.  Розкрийте особливості організації регіонального маркетингу. 

21.  Вкажіть основні фактори формування сприятливого іміджу регіональної 

виконавчої влади. 

22.  Покажіть механізми просування інформації про регіони на зовнішньому ринку. 

23.  Що таке направлення діяльності в руслі маркетингу територій? 

24.  Дайте визначення направленню діяльності в руслі маркетингу на території. 

25.  Охарактеризуйте особливості становлення маркетингу в зовнішньоекономічній 

діяльності регіонів. 

26.  Розкрийте теоретико-методологічні засади формування зовнішньоекономічних 

відносин на регіональному рівні. 

27.  Яку роль виконує митна служба в розвитку зовнішньоекономічних відносин регіону? 

28.  Що таке продукт митної діяльності?  

29.  Дайте оцінку ролі внутрішнього та двобічного маркетингу в системі регіонального 

маркетингу. 

30.  Дайте оцінку розвитку міжрегіонального маркетингу. 

31.  Охарактеризуйте рівень співробітництва євро регіонів. 

32.  Розкрийте головні особливості співробітництва євро регіонів. 

33.  Покажіть роль міст в системі територіальних утворень. 

34.  Дайте аналіз специфіці міського маркетингу. 

35.  Що таке інформація та індикатори стану міст? 

36.  Дайте факторам , які впливають на вартість життя в містах. 

37.  Дайте визначення поняттю «міський продукт». 
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38.  Висвітліть аргументи розвитку міст. 

39.  Що таке диференціація комунальних послуг за їхніми потребами? 

40.  Дайте оцінку диференціації комунальних послуг за їхніми характеристиками та 

способом оплати. 

41.  Що таке «імідж у формальному стилі»? 

42.  Дайте визначення поняття «імідж по-людські». 

43.  Розкрийте сутність позиціонування міст. 

44.  Дайте оцінку позиціонуванню як важливому маркетинговому інструменту 

планування розвитку міста. 

45.  Що таке міська символіка? 

46.  Покажіть складові міської символіки. 

47.  Проаналізуйте процес регулювання рекламної активності в місті. 

48.  Охарактеризуйте заходи муніципальних властей щодо розвитку споживчого 

ринку. 

49.  Висвітліть модель міської економіки. 

50.  Розкрийте діяльність центру підготовки маркетологів. 

51.  Дайте оцінку ролі торговельно-промислової палати в муніципальному 

утворенні. 

52.  Що таке організаційна діяльність на муніципальному рівні? 

53.  Покажіть критерії вибору оптимальної організаційної структури на 

муніципальному рівні. 

54.  Дайте оцінку проекту організації структури міста. 

55.  Що представляє собою програма просування міста? 

56.  Розкрийте складові програми просування міста. 

57.  Покажіть особливості та напрямки діяльності міського центру маркетингу. 

58.  Охарактеризуйте проблеми внутрішньої комунікації та покажіть шляхи їх 

вирішення. 

59.  Що таке імідж міста? 

60.  Дайте оцінку алгоритму дій міської адміністрації з реалізації програми 
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просування.  
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