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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Брендинг відноситься до сфери діяльності засобів

та методологій політичного маркетингу, що дослід)

жується у спеціальній теорії, основною концепцією якої

виступають принципи регулювання політичного ринку.

Дослідження ринку влади та накопичення інформації

щодо стану його сьогодення дозволяє зробити висно)

вок про необхідність наукового осмислення інновацій)

них методів застосування у системах маркетингових

комунікацій органів державної влади таких новітніх за)

собів, як брендинг, позиціонування тощо задля досяг)

нення більш ефективного впливу на суспільну свідомість

як рушійну силу у справі принципової модернізації краї)

ни.
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BRANDING IN VIEW OF STATE MARKETING COMMUNICATIONS

У статті розглядається місце, роль та значення брендингу як особливого виду системи мар�

кетингових комунікацій органів державного управління.

Активне впровадження інструментів маркетингу й в суспільно�політичне життя вимагає роз�

гляду брендингу як інтегрованого виду маркетингових комунікацій, що виступає невід'ємним

атрибутом сучасних соціальних відносин в умовах глобалізації. Крім того, при моделюванні гро�

мадянського суспільства специфіка державного управління надає технологіям використання

державного некомерційного брендингу дещо нових, інших специфічних рис та істотних ознак,

які й виступають проблемними з позицій постмодерністського трактування.

Автором підтверджено власний тезис, що державний брендинг є формою соціальних відно�

син та взаємодії між структурами державного управління та безпосередніми споживачами про�

дуктів їх діяльності та послуг.

The article discusses the place, role and meaning of branding as a special type of the marketing

communication system of public administration bodies.

Active introduction of marketing instruments also in social and political life requires us to see

branding as an integrated type of marketing communications which is an inseparable attribute of

modern social relations in the context of globalization. Furthermore, in civil society modelling the

specific nature of public administration adds somewhat new different specific features and essential

characteristics to techniques of the use of state non�commercial branding, and these are seen as

problematic from the point of view of post�modernist interpretation.

The author confirmed his own thesis that state branding is a form of social relations and interaction

between the state administration structures and immediate consumers of the product of their

activities and services.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідженнями політичного маркетингу як однієї з

галузей некомерційного соціального маркетингу займа)

лися відомі закордонні й вітчизняні дослідники. Першим

загальні проблеми такого типу маркетингу проаналізу)

вав відомий французький соціолог і політолог П. Бурдьє.

Він вважав, що поле політичної діяльності слід розгля)

дати й досліджувати як своєрідний політичний ринок,

на якому існує виробництво, попит і пропозиція особ)

ливого продукту — політичних партій, їх програм, а та)

кож думок і позицій, які вони відстоюють, пропаганду)

ють серед населення, пропонують владним структурам

тощо [1; 2, с. 216—217]. Деяким аспектам некомерцій)

ного соціального маркетингу приділяв увагу й видатний
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маркетолог Ф. Котлер та представники його школи [3].

В цілому значний вклад в розробку цієї тематики вне)

сли такі вчені як: Г. Амстронг, В. Вонг, Є. Гречин [4],

Г. Дан, М. Димшиц, А. Длігач, С. Займан, К. Келлер,

Ф. Котлер, С. Кумбер, Д. Огілві, Л. Персі, В. Полторак,

Е. Райс і Л. Райс [5], Дж. Россітер, Дж. Сіссорс, Дж. Сон)

дерс, А. Старостіна, Дж. Траут, Р. Уайт та інші автори.

Значна увага питанням державного управління мар)

кетингом приділена в Енциклопедії державного управлі)

ння [6]. Загальні проблеми державного маркетингу роз)

глянуті в працях А. Другова, І. Рассказової, Є. Ромата, А.

Сафіна, Д. Сендерова, С. Сендецької, В. Шепеля. Про)

блемам реклами, зокрема й державної реклами, держав)

ного маркетингу присвячені праці Є. Ромата [7; 8].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — розглянути та проаналізувати

явище брендингу як виду інтегрованих некомерційних

державних маркетингових комунікацій в системах взає)

модії органів державної влади з соціумом, конкретни)

ми соціальними групами та інститутами, індивідами,

зовнішнім середовищем в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Спираючись на ринкову парадигму політичного рин)

ку за П. Бурдьє, слід визначити, що будь)який громадя)

нин демократичної країни як член електорату якоїсь пол)

ітичної сили розглядається в якості споживача відповід)

ного політичного продукту [2, с. 216]. Отже, брендинг як

інтегрований вид маркетингових комунікацій виступає

невід'ємним атрибутом сучасних соціальних відносин в

умовах глобалізації. Особливості постіндустріального

розвитку соціуму, формування в країні інформаційного

та громадянського суспільств надають технологіям ви)

користання державного некомерційного брендингу дещо

нових, специфічних рис та істотних ознак, які й виступа)

ють проблемними з позицій постмодерністського трак)

тування комунікативних практик. Останні у вітчизняному

філософському осмисленні розглянуті А. Єрмоленком

через порівняльниий аналіз теоретичних праць [9].

Місце і роль брендингу та бренд)менеджменту в су)

часнову використанні потребують з'ясування, насампе)

ред, історії походження цього поняття та його транс)

формації відносно сфери державного менеджменту.

Поняття "бренд" вперше було формально визначе)

но в 90)ті роки ХХ століття Американською маркетин)

говою асоціацією як "назва, слово, вираз, знак, символ,

дизайнерське рішення, або їх комбінація з метою ви)

значення товарів і послуг конкретного продавця чи гру)

пи продавців задля відмінності від їх конкурентів" [7, с.

335; 10, с. 14]. Саме слово "бренд" походить від анг)

лійського словосполучення "brand name". Але сутність

понять "бренд" і "брендинг" поступово спрямовувала)

ся до більш вузького та чіткого трактування.

Первинним поштовхом до виникнення цих нових по)

нять за Є. Роматом стало виявлення і знаходження "фірмо)

вого стилю" ще в середені ХХ століття [7, с. 334]. Отже,

розпочався пошук засобів більш яскравого й однознач)

ного визначення фірмової ідентифікації, що поступово й

призвів до знаходження такого вищеозначеного терміна,

але з початку через поняття "позиціонування".

В історичному плані поняття "бренд", "брендинг" та

"позиціонування" щільно пов'язані поміж собою. Ще у

1972 р. в американському журналі "Вік реклами" була

опублікована серія статей під єдиною назвою: "Ера по)

зиціонування" і впродовж майже десяти років її автори

Дж. Траут і Е. Райс вели активну міжнародну пропаган)

ду своєї теорії позиціонування, яка дуже швидко заво)

ювала увесь рекламний світ. Ідеї цих авторів здалися

рекламістам світового ринку дуже простими, зрозумі)

лими та практично корисними. Тому на завершення де)

сятиріччя апробації своїх теоретичних поглядів Дж. Тра)

ут і Е. Райс в 1981 р. видали працю "Позиціонування:

боротьба за впізнання" [4, c. 16]. І в подальшому ці ав)

тори у всіх своїх багаточисельних працях, як і їх по)

слідовники, ніколи не забували широко висвітлювати

ідеї розвитку позиціонування на світових ринках доти,

доки через десятиріччя теорії реклами не збагатилися

новітньою темою — брендингом [4; 11]. Але сам термін

з'явився у 1987 р. [4, с. 20].

Необхідність у позиціонуванні продукту грунтуєть)

ся на органічній здатності людської психіки засвоюва)

ти інформацію тоді, коли вона нав'язується людині про)

ти її волі. У такому випадку позиціонування виступає за)

собом, який дозволяє інформації про якийсь конкрет)

ний продукт "прориватись" у свідомість споживача. І тоді

агресивно діє формула Траут)Райса: "Найкращий засіб

проникнення у людську свідомість, що ненавидить

складність та безладдя — найпростіше повідомлення"

[4, с. 17].

Тільки на початку ХХІ ст. засоби корпоративної чи

фірмової ідентифікації у системі маркетингових креа)

тивних комунікаційних констант почали цілеспрямова)

но й системно використовуватись як безпосередній

інструментарій державного некомерційного маркетин)

гу або як один з його інструментів, яким виступає дер)

жавна реклама [7, с. 72—86]. Але, на погляд Є. Ромата,

хоча реальна практика "державної реклами значно ста)

ріше і державного маркетингу, і, навіть, "класичного"

маркетингу, ступінь наукової розробки цієї проблеми ще

явно недостатній" [7, c. 73]. Погоджуючись з цим твер)

дженням, слід зауважити, що це особливо стосується

термінологічної системи визначень в цій сфері діяль)

ності, сутнісного розуміння та наукового осмислення

використання новітніх маркетингових технологій орга)

нами державної влади різного рівня ієрархії.

З цих позицій державний брендинг є одним із типів

маркетингових технологій, що спрямований на створен)

ня бренду державного інституту та управління ним за

допомогою маркетингового інструментарію. Це озна)

чає, що продукт (інформаційний або інший), який ство)

рюють структури державного управління, повинен зай)

няти у свідомості споживача (громадян, груп населен)

ня, бізнес)кіл, індивідів тощо) визначене місце, яке по)

винно чимось відрізнятися від інших аналогічних, але

конкурентних продуктів, наприклад, розроблених

опозицією, суб'єктами інформаційних воєн тощо.

Отже, бренд виступає як сукупність атрибутів і пе)

реваг, що відокремлює його від аналогів і викликає

сильні та стійкі емоції у споживача, коли той бачить

об'єкт бренду чи чує про нього. Тобто бренд — це ре)

зультат втілення цієї комбінації асоціацій і емоцій у

свідомості людини. Таким некомерційним брендом
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може виступати назва країни, наприклад — "Україна",

для всіх патріотично настроєних громадян і діаспори,

інших симпатиків. Також брендами можуть бути й інші

національні символи та образи, які виступають як в не)

комерційному символічному значенні, так і елементами

комерційної, наприклад, туристичної, спортивної тощо

реклами.

Брендинг виступає як діяльність, що налаштована

на досягнення вищеозначеного результату. Державний

брендинг — це діяльність відповідних структур органів

влади країни та державних службовців, що націлена на

втілення національних і регіональних брендів країни в

свідомість її населення у внутрішньому вимірі; в

свідомість державних, корпоративних і міжнародних

представників інших країн світу, а також необмеженої

кількості індивідів у зовнішньому вимірі.

Вважається, що завдання брендингу виконуються, як

правило, за допомогою комбінацій використання таких

його видів як: імідж)маркетинг, піар та реклама. У випад)

ку державного брендингу це може бути політична та соц)

іальна реклама. Комбінаторика та складність брендингу

обумовлює і значні зусилля та креативність реалізації про)

ектів на його основі. В. Полторак об'єктивно зауважує, що

брендинг "потребує великих зусиль, залучення кваліфіко)

ваних фахівців з піару, управлінського консультування,

політологів, соціологів, психологів та інших" специалістів,

науковців і практиків. Цей же автор вказує на дуже вдалі в

минулому партійні бренди, що були використані політич)

ними партіями та організаціями під час одних з парламен)

тських виборів і, як приклад, наводить вдалі брендинги

Партії зелених та проекту "Озиме покоління". Одночасно

висловлено цілком справедливе зауваження про слабку

та малоефективну роботу над формуванням бренд)про)

ектів у політичній системі України [2, с. 49—50].

Але тільки вказаними методами та видами комбі)

націй продуктивний державний брендинг не побудува)

ти. Наприклад, без міфологічної складової довгостро)

кового політичного й стабільно впливового бренду не

виробити. Такого, що був би постійно присутнім при

розбудові нового типу держави — майбутнього міфо)

логічного суспільства. І. Пантелейчук вказує на два

різновиди політичної міфотворчості, які й, на наш по)

гляд, потрібно враховувати при розбудові держвних

брендів. Це, так звані, технологічні та "вічні" міфи. Перші

потрібні для короткострокових бренд)проектів, а другі

— для стратегічно важливих бренд)проектів довгост)

рокового характеру. "Вічні" міфи "характеризуються

стійкістю, грунтовані на архетипах, глибоко вкорінених

у менталітеті народів" [12, с. 144].

Державний брендинг слід розглядати як найбільш

дієву та ефективну методологію ідентифікуючих мар)

кетингових комунікацій органів державної влади всіх

рівнів її ієрархії. Отже, слід приділити додаткову увагу

цьому інтегрованому виду маркетингових комунікацій

в системі державного менеджменту.

Вочевидь, можливо визначити деякі найбільш за)

гальні "класичні" за Е. Райсом принципи брендингу, які

слід враховувати державним структурам при плануванні

такого виду діяльності [4; 5]. Це принципи однознач)

ності, інноваційності, першості, закріпленості, що адап)

товані та трансформовані до специфічних умов їх вико)

ристання як механізму державного управління.

Принцип однозначності у державному брендингу

слід трактувати як рекомендацію органам влади спря)

мовувати сприйняття кожного конкретного бренду

тільки на одній категорії управлінської продукції. Не слід

поширювати бренд з однієї продукції (послуги) на якусь

іншу, а краще створювати, якщо виникає така потреба,

новий бренд.

Принцип інноваційності у державному брендингу

полягає у внесенні нових суттєвих ознак у вже існуючий

бренд, або у створенні нового привабливого для суспіль)

ства управлінського продукту або послуги.

Принцип першості у державному брендингу поля)

гає у відповідності гаслу "краще бути першим, а ніж кра)

щим". Це означає обов'язкове випередження у ство)

ренні бренду своїх політичних та інших конкурентів.

Принцип закріпленості у державному брендингу

полягає у необхідності постійного нагадування різними

засобами про значущість, роль та інші особливості брен)

ду, який вже втілений у свідомості громадян країни.

Вказані принципи державного брендингу не є вичер)

пними і, безумовно, потребують доповнення, науково)

го осмислення й аналізу їх практичної реалізації. Але

вони є відправними у нових напрямках перспективних

державних менеджерних і маркетингових досліджень.

При цьому слід постійно пам'ятати й дуже обережно,

креативно і критично підходити до застосування норм,

методів, правил та визначень — взагалі будь)яких на)

робок комерційного або промислового товарного брен)

дингу задля втілення їх у практику некомерційного дер)

жавного брендингу. Тому загальний досвід світової рин)

кової реалізації брендингу не може бути автоматично

перенесеним на конкретну брендинг)практику держав)

них структур. Це може бути зроблене тільки через твор)

че інноваційне переосмислення положень і досвіду

брендингу всіх інших сфер діяльності людства на інших

ринках, в тому числі, і на політичному ринку.

Формування державного бренду відбувається в ме)

жах спеціальних маркетингових технологій: диферен)

ціювання та позиціонування. Диференціювання висту)

пає важливим фактором взаємовідносин між суб'єктом

брендингу (органом державної влади) і споживачем

його продукту та послуг (громадянами). За цією техно)

логією споживач повинен отримати від суб'єкта брен)

дингу через якийсь комунікаційний канал повідомлен)

ня та чітко відокремити його від маси інших брендів)

конкурентів і осмислити основну відмінну сутність дер)

жавного бренду. Першим моментом диференціювання

для індивіда є рішення задачі ідентифікації нового брен)

ду. Наприклад, ідентифікація бренду "Європейський

вибір" для частини населення України асоціюється з

прагненням до рівня життя як у західних та централь)

них країнах Європеського союзу. Отже, до основних

ознак, що ідентифікують бренд можливо віднести:

— актуальність для намірів, очікувань і сподівань

споживачів)адресатів бренду;

— характерність як те, що бажає відчувати спожи)

вач, коли чує про даний бренд або бачить його рекла)

му, тобто те, що індивід сам приписує бренду — якусь

унікальність, чітку відмінність від інших брендів (наприк)

лад, "вибір Таможеного союзу").

Таким чином, до основних характеристик бренду

слід віднести:
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— ознаки, що викликають визначені емоції та оці)

ночні судження споживача про те, що потенційно мер)

кантильно здається кращим для нього;

— ознаки якості, надійності, безпеки тощо життє)

діяльності за умов даного вибору бренду.

Ідентичність бренду встановлюється споживачем за

допомогую будь)яких ознак та їх комбінацій і може

розкриватися через безліч компонентів, що виступа)

ють засобами його впізнання. Тому структури держав)

ного управління повинні зазделегідь формувати комп)

лекс ознак ідентичності бренду та проводити ці ознаки

через максимально широку сферу каналів маркетинго)

вих комунікацій, насамперед, через телебачення й інші

активні засоби соціальної інформації. І тоді бренд стає

символом, що відображає потреби та побажання спо)

живачів — населення країни взагалі та конкретних інди)

відуумів зокрема. Тільки після цих процесів бренд стає

частиною державної політики або, навіть, атрибутом

держави.

Наступним кроком формування державного брен)

ду повинно стати визначення рівня його цінності для

соціуму та для перспективного розвитку країни в ціло)

му. При відсутності такого послідовного кроку — етапу

формування бренду може виникати конфліктна ситуа)

ція в суспільстві або навіть мати місце кризова ситуація.

Цінності бренду — це сукупність унікальних влас)

тивостей бренду (реальних, уявних або міфологічних),

що надають можливість споживачу)громадянину вбача)

ти в ньому оптимальне співвідношення благ і зисків за

умов причетності до нього і при мінімізації затрат задля

його реалізації.

Цінності державного бренду — це ще й сукупність

функціональних, особистих і соціально)економічних

цінностей громадян країни, які співвідносяться у їхній

свідомості з визначенням конкретного бренду як еле)

менту загальної символіки, іміджу та цивілізаційного

позиціонування держави. Соціальні та економічні

цінності державного бренду повинні відображати інте)

реси та потреби окремих соціальних груп суспільства

(молоді, пенсіонерів, представників бізнесу, інтелігенції

тощо).

Таким чином, ефективність державного брендингу

буде безпосередньо залежати від рівня цінностей відпо)

відних брендів. Чим вищою для громадян та окремих

соціальних груп буде здаватися привабливість і цінність

конкретного бренду, тим значнішими будуть показники

ефективності та якості державного брендингу. Набір

цінностей бренду буде адекватно відображатися в мо)

делях поведінки та діяльності тієї частини населення

країни, яка стане активним споживачем цього продукту

органів влади.

Так само, як державна реклама відрізняється від

політичної реклами, так і державний брендинг має свої

відмінні, але істотні риси, які є наслідком типізації цілей,

об'єктів, аудиторій і суб'єктів державної влади [13].

Наприклад, політичний напрямок є лише одним з чоти)

рьох основних, що притаманні державному менеджмен)

ту. Поряд з політичним існують ще соціальний, еконо)

мічний та територіальний цільови типи як держаного

брендингу, так і державної реклами [7, с. 76].

Сучасний науковий дискурс навколо питань ролі,

місця та значення бренду та брендингу в системах стра)

тегічного планування та корпоративного менеджменту

надає підстави для формування основ державного брен)

ду як одного з механізмів державного управління [14;

15; 16].

Формування державного бренду грунтується на за)

стосуванні класичної моделі "комунікаційної пираміди",

що використана в багатьох наукових наробках [7, с.

343—344]. Найбільш конструктивна цільова модель

такої пираміди представлена в праці американських дос)

лідників У. Аренса і К. Бове [17]. В основі такої ієрарх)

ічної комунікаційної пираміди знаходиться "обізнаність"

— це інформація (повідомлення) про наявність нового

управлінського рішення. Кожен наступний рівень пира)

міди базується на попередньому, але є більш високим і

більш складним рівнем стратегічних комунікаційних

цілей. На другому рівні знаходяться "знання". Тобто пер)

винна поінформованість трансформується в знання, які

розглядаються, наприклад, Є. Роматом як "достатньо

повно засвоєна інформація" [7, с. 344]. Наступним

рівнем важається "усвідомлення" — як форма можли)

вості свідомого використання отриманих знань. І ос)

таннім рівнем пираміди є "спонукання", як активне цільо)

ве усвідомлене використання знань, що отримані від

реалізації інформації про ті чи інші управлінські рішен)

ня державними маркетинговими комунікаціями.

У якості прикладу можливо представити аналогічну

комунікаційну пираміду частини виборчого процесу:

інформація про вибори — знання про програми політич)

них сил — усвідомлення привабливості тієї чи іншої про)

грами індивідом (виборцем, що виступає адресатом по)

відомлення) — активна позиція щодо підтримки обра)

ної політичної сили (голосування за неї тощо). Така по)

літична сила може бути відомим брендом або новим

брендом як політичних, так і державних або владних

маркетингових комунікацій. Наприклад, в останні пар)

ламентські вибори 2014 р. електорат віддав перевагу но)

вим брендам політичних сил, що дали їм умовно нові

назви: "Народний фронт", "Самопоміч". При цьому ста)

рий бренд "Батьківщина" зміг ледве утриматися на ос)

танньому прохідному місці. Вочевидь, має суттєве зна)

чення використання формуючих ментально)позитивних

слів нового брендингу: "народний", "поміч", які емоцій)

но впливають на свідомість частини електорату. Це чу)

довий досвід задля врахування результатів "гри брен)

дів" не тільки для політичного, але і для майбутнього

державного брендингу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Усі типи брендів та брендингу, що можуть бути опи)

сані та використані у маркетингових комунікаціях

органів державної влади, є такими механізмами держав)

ного управління, які найбільш тісно зв'язані з іншими

інформаційними системами, механізмами управління та

ресурсами, у тому числі: фінансовими, адміністратив)

ними, економічними, культурологічними тощо, які ма)

ють у своїх інструментальних арсеналах засоби вибір)

кового й індивідуального тиску. При цьому даний вид

маркетингових комунікацій є гостро конкурентним і

відповідальним.

Ці зв'язки, особливості та характеристики держав)

ного брендингу потребують суттєвих додаткових до)
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сліджень з метою створення і розвитку вітчизняної нау)

кової школи державних маркетингових комунікацій.

Державний брендинг є в основному некомерційним

видом інтегрованих маркетингових комунікацій, який

налаштований на формування таких установок у грома)

дян країни, їх об'єднань, у соціальних інститутів націо)

нального і світового масштабу, у людства взагалі, що

відповідають досяненню основних загальнодержавних

цілей, а також окремих цілей суб'єктів державного

управління.

Державний брендинг націлений на формування по)

зитивного іміджу державної влади та державної політи)

ки у соціумі в цілому.

Державний брендинг є формою соціальних відносин

та взаємодіїї між структурами державного управління та

безпосередніми споживачами продуктів їх діяльності та

послуг. Концепція державного брендингу в системах мар)

кетингових комунікацій спрямована на вирішення про)

блем, які існують між владою і соціумом шляхом задо)

волення потреб в інформації про прийняті рішення щодо

державної символіки, ідеологічні і культурологічні на)

прямки розвитку, свята та інші події в країні тощо.
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