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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація світової економіки, збільшення міжнарод#

ної конкуренції, які відбуваються в результаті стрімких

темпів науково#технічного прогресу, активізації інновацій#

них процесів, вимагають нових підходів до соціально#еко#

номічного розвитку України. Світове товариство сприймає

Україну як країну політичних скандалів, економічної кризи

й екологічної загрози. Більша половина громадян України

усвідомлює необхідність корегування сприйняття, станов#

лення (бренду) країни у бік позитивності, вважаючи, що цей

процес слід починати зі зміни ставлення самих українців до

своєї країни. Просування національних інтересів і бренду

"Україна" — це стратегічні інвестиції в майбутнє. Успіх еко#

номічного зростання та динамічний розвиток відносин з

іншими державами багато в чому залежить від того, як сфор#

мований і просувається на внутрішньому та світовому рин#

ках бренд країни — закони конкуренції й маркетингового

просування однакові на рівні держави та бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Саймон Анхольт визначає брендинг країни як сис#

тематичний процес узгодження дій, поведінки, інвес#
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BRANDING AS A BASIC MARKETING TOOL IN UKRAINE

У роботі розглянуто один з нецінових методів забезпечення конкурентоспроможності про�

дукції — брендинг. Проаналізовано та порівняно концепції створення нового бренду та сучас�

ний етап розвитку сфери реклами та зв'язків із громадськістю, що свідчить про стрімке зрос�

тання інтересу до брендингу як до маркетингової технології та його основного інструменту —

реклами. Аналіз проблем бренд�менеджменту є актуальним, адже брендинг — потужний інстру�

мент успішного бізнесу, необхідний фактор для ефективного просування товарів на ринку.

This article examines one of the non�price methods of competitive products — branding. Analyzed

and compared the concept of a new brand and the current stage of development of advertising and

public relations, as evidenced by the rapid growth of interest in branding as a marketing technology

and its main tool — advertising. Problem analysis brand management is important because branding

— a powerful tool for business success necessary factor for effective sales promotion.
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тицій, інновацій і комунікацій країни для реалізації стра#

тегії конкурентної ідентичності. Бренд країни являє со#

бою ту асоціативну модель, яку містить свідомість інди#

віда (як мешканця цієї країни, так і громадянина іншої)

та до якої він апелює, почувши назву країни.

У роботах таких науковців, як А. Панкрухін, Ф. Кот#

лер, Д. Хайде містяться полідисциплінарні поради щодо

брендингу через ефективність використання геофізичних,

фінансово#промислових, кадрових, інтелектуально#техно#

логічних ресурсів країни. Такі науковці, як Н. Калюжнова,

С. Каширська, Л. Шульгіна переконані, що імідж регіону

— це конкурентний ресурс країни, й чим вища конкурен#

ція між регіонами, тим впливовіший бренд країни. Пробле#

мами формування бренду міст — складових бренду краї#

ни займалися такі вчені, як М. Майланен, Д. Райнесто, М.

Кавартзис, Г. Ашворт, К. Зенкен, С. Браун, Д Візгалов, О.

Соскін, зокрема малого міста — О.В. Драченко, Н.Ю.

Глинський, О.І. Карий та ін. В. Мірошніченко стверджує,

що національний брендинг — це репутація, імідж країни.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні поняття "брендинг",

як основного інструменту маркетингу в Україні.
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ І ДОСЛІДЖЕННЯ
Етапом зародження та активізації брендингу в

Україні можна вважати 1998 р. Саме в цей час в еко#

номіці України відбулися певні кризові явища, у резуль#

таті яких значно зріс курс іноземної валюти, і, відповід#

но, подорожчали всі міжнародні бренди, з якими були

знайомі споживачі.

Брендинг на українському ринку активно розвиваєть#

ся. Найактуальнішими завданнями для України на сучас#

ному етапі щодо брендів є: збереження українських

брендів, які успішно розвиваються; створення та розви#

ток нових брендів; формування глобального країнового

бренду "Україна" з позитивним іміджем. Для цього не#

обхідно виховувати власних спеціалістів з бренд#менед#

жменту та реклами, враховувати досвід міжнародних

компаній, які досягли значних успіхів у цій сфері.

Російський рекламіст І. Рожков дає таке визначення

брендингу: брендинг — це діяльність із створення три#

валої прихильності до товару на основі спільного впли#

ву на споживача рекламних звернень, товарної марки,

пакування, матеріалів сейлз#промоушн та інших еле#

ментів реклами, об'єднаних певною ідеєю та фірмовим

оформленням, які виокремлюють товар серед конку#

рентів і створюють його образ.

Брендинг об'єднує творчі зусилля рекламодавця,

рекламної агенції, торгових фірм і посередників у ши#

рокомасштабному впливові на свідомість споживача

бренд#іміджу — персоніфікованого позитивного обра#

зу торгової марки на основі науково обгрунтованих вис#

новків маркетингових досліджень. На думку Д.

Огілві, "товаровиробник, який присвячує свою

рекламу створенню найсприятливішого образу і

відмінності свого бренду від конкурентів, завоює

найбільшу частку ринку і довго одержуватиме

максимальний прибуток" [4, с. 156].

За допомогою брендингу можна досягти бага#

то чого. Його можливості наведені на рисунку 1.

Водночас ефективна реалізація брендингу —

справа не проста, її результативність залежить

не тільки від професійних знань і підприємниць#

кої культури рекламодавця і рекламного агент#

ства, з яким він співпрацює, а й від їхнього уміння

працювати з інтелектуальною власністю, товарни#

ми знаками, дизайном і текстами.

При створенні поінформованості викорис#

товується принцип кодування, сформульований

психологом Е. Тулвінгом: "Успішне відтворення (в

пам'яті) залежить від збігу інформації, закодованої

під час запам'ятовування, з інформацією, яка існує

на час її відтворення". Іншими словами, якщо спо#

живачеві необхідно впізнати упаковку товару, то

реклама повинна чітко показати товар у фірмовій

упаковці серед аналогічних товарів відповідної ка#

тегорії. Рекламні прийоми впізнавання торгової

марки наведено в таблиці 1.

Всі три стратегічні напрямки підпорядковані

єдиному завданню: створити не тільки популярність

торгової марки, а й сформувати позитивне ставлен#

ня до неї, постійну прихильність і перевагу, що до#

сягається шляхом переконання споживача.

Брендинг в сучасній економіці служить одним

із способів підвищення конкурентоспроможності.

У світі споживання, де конкуруючі товари не занадто

відмінні один від одного, брендинг часто є єдиним за#

собом, що дозволяє компанії показати свою індивіду#

альність. Брендинг визначається як процес створення

бренду та керування ним, який включає комплексну си#

стему заходів, спрямованих на створення образу мар#

ки у свідомості споживачів і формування нематеріаль#

них активів підприємства, безпосередньо підвищують

його конкурентоспроможність.

Необхідність створення бренда випливає із даних

маркетингових досліджень:

1) 72% споживачів заявляють, що вони готові за#

платити 20% додаткової ціни за бренд, який їм подо#

бається;

2) 25% споживачів стверджують, що ціна для них

не важлива, якщо вони купують бренд, якому довіря#

ють. Більше ніж 70% споживачів орієнтується на бренд

при прийнятті своїх рішень про купівлю, а більше 50%

купівель в дійсності визначаються брендом;

3) рекомендації колег та інших людей впливають

майже на 30% всіх покупок, які здійснюються в наші

дні, тому позитивний досвід одного споживача може

вплинути на рішення інших про купівлю;

4) більше 50% споживачів вважає, що впливовий

бренд забезпечує більш успішний старт нового товару

на ринку, і вони швидше готові спробувати новий товар.

Вищим рівнем стратегічного планування бренда това#

ру є корпоративний рівень. На цьому рівні приймаються

рішення щодо можливості і доцільності розробки, просу#

Таблиця 1. Рекламні прийоми впізнавання
торгової марки

Джерело: [6, с. 177].
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Рис. 1. Можливості брендингу
Джерело: [8].
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вання та життєвого циклу бренда як на національному, так

і на міжнародному рівні. Залежно від стадії розвитку,

підприємство може застосовувати [7, с. 129—137]:

1) національну стратегію бренда, тобто географіч#

но обмежену рамками вітчизняного ринку;

2) стандартизацію бренда на іноземних ринках —

перенесення маркетингової програми марки без змін

для її впровадження на ринок іншої країни;

3) стратегію адаптації бренда до іноземних ринків

— адаптації характеристик марки до особливостей со#

ціально#культурного середовища країни;

4) стратегію глобалізації бренда — коли підприєм#

ство намагається виявити на міжнародному ринку сег#

менти, що існують у декількох країнах, з метою створи#

ти товар і його образ, які б відповідали однаковим по#

требам ідентичних груп споживачів різних країн.

Вигравши право проведення декількох останніх чем#

піонатів, Україна постала перед проблемою просуван#

ня власного бренду для успішної реалізації цієї масш#

табної події. Для залучення якомога ширшої аудиторії

важливо не просто провести масову рекламну кампа#

нію, а позиціонувати країну як привабливий міжнарод#

ний бренд. Саме цим і зайнялись відповідні установи. В

такий спосіб було проведено високо#бюджетну реклам#

ну кампанію, великі інфраструктурні зрушення в країні

та програми залучення приватних інвестицій. Проте ви#

конання цих заходів не контролювалось в належний

спосіб, що призвело до неповного виконання усіх планів,

розтрати Державного бюджету і слабкого залучення

інвестицій, і до невідповідності реального стану речей

в країні стосовно показаного у рекламних роликах.

Отже, покращання іміджу країни мало недостатній

ефект для того, щоб стверджувати, що створений до

Євро бренд країни є успішним.

Основні критерії покращання іміджу країни були виз#

начені правильно, тобто Україна має працювати над по#

кращанням своєї інфраструктури, визначенням позитив#

ного ланцюга асоціацій з країною, залучення приватних

інвестицій, широкого просування тощо. Однак для реалі#

зації цих заходів необхідно почати з перетворень у пра#

вовій системі та у владі країни. Тобто головними бар'єра#

ми для успішного брендингу є корупція, бюрократія, по#

ганий контроль за розподілом бюджету тощо. Досвід

інших країн таких, як Грузія, наприклад, показує, що за

правильного підходу до вирішення цієї проблеми, пози#

тивний результат дасть змогу позиціонувати себе як при#

вабливу для туризму і бізнесу країну. У подальших дослі#

дженнях увагу буде приділено проблемам брендингу рег#

іонів та міст країни — основи національного брендингу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене аналітичне дослідження

дозволяє зазначити, що бренд дозволяє стимулювати

попит на запропонований товар підприємства, що у свою

чергу дозволяє підвищити конкурентоспроможність як

підприємства в цілому, так і його продукції зокрема. При

цьому формування бренда для підприємства є кінцевим

етапом формування лояльного сприйняття продукції

підприємства на ринку та як кінцевий результат цього

процесу лояльне ставлення споживача до самого

підприємства#виробника. Цей факт у подальшому доз#

волить підприємству зміцнити свої позиції на ринку.
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