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Використання концепції маркетингу у вітчизняній практиці 

публічного управління ще не набуло достатньо широких масштабів. 
Цим великою мірою пояснюється вкрай низький рівень 
дослідженості цієї проблеми. Водночас досвід публічного управління 
розвинених держав у реалізації моделі маркетингової держави, що 
реалізований в останні десятиліття, доводить високу ефективність 
упровадження засад маркетингу. Теоретичне обґрунтування 
проблем публічного маркетингу потребує подальшого глибокого 

опрацювання. Зрештою, це дозволить сформувати відповідну систему практичних дій, 
інструментів, комплексних заходів та управлінських технологій, що широко 
використовуватимуться в публічно-управлінській практиці. Виходячи з цього, монографія, що 
пропонується увазі читачів, є нагально актуальною.  

Рекомендується для ознайомлення управлінцям у сфері державного та муніципального 
управління, викладачам освітніх закладів, аспірантам, студентам та всім, хто вивчає маркетинг. 
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