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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтерес до територіального брендингу, що зафік�

совано у світі в останні десятиліття, може бути пояс�

неним з огляду на окремі суперечливі тенденції су�
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У статті проаналізовано основні підходи до оцінювання ефективності брендингу. Оцінено

адекватність існуючих методик такого оцінювання стосовно аналізування територіального брен�

дингу та брендингу сільських територій. Ідентифіковано основні критерії та показники оціню�

вання ефективності брендингу сільських територій. Представлено авторський варіант методич�

ного підходу до оцінювання потенціалу брендингу сільських територій як ресурсу з урахуван�

ням корисного потенціалу та іманентних дисфункцій. Здійснено оцінювання конкурентної іден�

тичності на прикладі ряду сільських громад. Запропонований методичний підхід дозволяє охо�

пити спектр актуальних питань ідентифікації потенціалу, джерел, факторів, результативності

та ефективності територіального брендингу.

The article deals with the basic approaches to the evaluation of the effectiveness of branding.

Evaluated the adequacy of the existing methods of this evaluation regarding the review of the regional

branding and branding of rural areas. You have identified the basic criteria and indicators for

evaluating the effectiveness of branding of rural areas. Submitted by author's variant of the

methodological approach to the evaluation of the potential of branding of rural areas as resource

taking into account the productive potential and being immanent dysfunctions. Made the evaluation

of competitive identity on the example of a number of rural communities. The proposed

methodological approach allows to reach a range of topical issues of identification of potential

sources of factors, the effectiveness and efficiency of local branding.
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часного бізнесу. До таких можна віднести зменшен�

ня ролі фактору якості у здійсненні впливу на спожи�

вача, посилення націоналістичних особливостей внут�

рішнього споживання, зменшення значення та окуп�
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ності традиційних прийомів брендингу, а також посту�

пове товарне насичення продуктових ринків та, відпо�

відно, зменшення доданої вартості на одиницю опе�

раційних витрат. Звідси територіальний брендинг пра�

вомірно розглядати в якості своєрідної альтернатив�

ної маркетингової технології, в основі якої — акцент

на наявних проблемах окремих населених пунктів, те�

риторій, регіонів. При цьому брендинговий розвиток

територій є по суті антикризовою програмою із окре�

мими соціально�політичними пріоритетами. Зазначе�

не є актуальним саме по відношенню до сільських те�

риторій України, чий соціально�економічний стан ха�

рактеризується переважно станом тривалої депресії.

При цьому методичні засади брендингу сільських те�

риторій (БСТ) можна віднести до найменш вивчених

аспектів і у світі, і в Україні, звідси і актуальність

відповідних пошуків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Становлення концепту територіального брендингу

в рамках загальної теорії брендингу відбувалося пере�

важно з 90�х рр. ХХ ст.: у 1993 р. вийшло у світ перше

видання Ф. Котлера та ін. [1], де було означено потен�

ціал і принципи маркетингу територій. Також у 90�х рр.

у роботах С.Анхолта [2] було обгрунтовано основний

категоріальний апарат та методичний базис терито�

ріального брендингу. На думку фахівців [3, с. 103—105],

територіальний і регіональний брендинг — досить нове

для України явище, тоді як в Європі ця тенденція про�

слідковується з 80�х рр. ХХ ст. через необхідність

підтримувати життєздатність економік міст та зберіга�

ти робочі місця. Системне тлумачення територіального

брендингу на прикладі теорії бренду міст було здійсне�

но К. Дінні [4].

Серед вітчизняних науковців доцільно виділити до�

слідження Т. Нагорняк [5], О. Зозульова [6], О.Соскіна

[7] та ін. Безпосередньо проблемні питання брендингу

сільських територій досліджувалися у працях Ю. Ін�

ковської [8], В. Глухої [9].

Натомість методична складова територіального

брендинг, знаходиться, очевидно, лише у стадії свого

становлення. Так, на думку О. Оліференка та ін. [10, с.

30—40], зазначене представлене лише поодинокими

працями. До таких розробок слід віднести т.з. "шести�

кутник Анхолта" — створення С. Анхолтом [2] кон�

цепції конкурентної ідентичності. Звідси концепт брен�

дингу сільських територій як окрема економічна тех�

нологія повинна мати належне наукове — в цьому разі

методичне — висвітлення. Відсутність методики тери�

торіального брендингу може вважатися одним із по�

яснень відсутності прикладів успішного здійснення та�

кого в Україні та стосовно вітчизняних сільських тери�

торій зокрема.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є дослідити методичні основи

територіального брендингу, а також визначити

потенціал його використання стосовно депресивних

місцевих економік, а саме — в аспекті моделювання

конкурентної ідентичності сільських територій Ук�

раїни.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою визначення рівня ефективності бренду до�

сліджуваної сільської території насамперед є необхідним

виявлення існуючих методів оцінювання. На сьогодні у

науці не існує методично єдиного підходу та комплексу

показників до оцінювання ефективності бренду для різних

об'єктів: продукції, підприємства, території. Як стверджує

В. Костинець, категорія "бренд" є такою, що не передба�

чає щільного зв'язку між затратами на його формування і

просування та кінцевими фінансовими результатами [11].

Відтак, методи оцінювання ефективності бренду відобра�

жають лише певну конкретну мету, не використовуючи

цілісної системи показників і критеріїв оцінки.

Як свідчить аналіз фахової літератури [12], відок�

ремлюють підходи і технології визначення ефекту брен�

ду за напрямами: фінансові моделі; моделі, засновані

на психологічних і поведінкових мотивах споживача;

комплексний підхід (фінансово�поведінкова модель);

модель "витрати/доходи". Методики будуються на ос�

нові використання маркетингових, соціологічних і

фінансово�економічних підходів. Так, при моделях,

орієнтованих на якісні показники, ефект бренду визна�

чається як цінність додаткових переваг продукту або по�

слуги, як індикатор популярності, прихильності, лояль�

ності. Використовуючи фінансово�економічний підхід,

ефект бренду виражається кількісно, відповідно до мо�

нетарної величини його вартості. Визначаючи соціаль�

но�економічний ефект бренду, дослідники зазвичай ви�

користовують методичні розробки відомих консалтин�

гових компаній Interbrand, BrandFinance, V�Ratio

Business Consulting Company, а також наукової інсти�

туції Marketing Science Institute та ін. [13].

Грунтовними представляються дослідження вітчиз�

няних методик оцінювання ефективності бренду, які

були здійснені Н. Королюком [14], та іноземних мето�

дик, що знайшли відображення в працях Л. Яцишина [15]

та Л. Панасенко [16]. Узагальнення таких методик на�

ведено у таблиці 1.

Представлені та достатньо грунтовно розкриті ме�

тодики оцінювання ефективності бренду мають свої пе�

реваги й недоліки. Так, для більшості моделей оціню�

вання ефективності бренду, запропонованих іноземни�

ми вченими: Л. де Чернатоні [17], М. Шеррингтонa [18],

Д. Аакера [19], характерна передумова про необхідність

використання споживчих і фінансово�ринкових метрик

для отримання адекватного оціночного показника. Цю

позицію поділяє і Л. Панасенко [16], однак жодна з існу�

ючих моделей оцінки не охоплює повною мірою всі не�

обхідні показники.

Одним з найбільш перспективних підходів для роз�

витку нової, інтегральної моделі оцінки ефективності

брендингу, за думкою Л. Панасенко [16], є модель кон�

тактного брендингу С. Девіса і М. Данна [20]. Вибір мет�

рик ефективності контактного брендингу як основопо�

ложних в системі показників ефективності заходів брен�

дингу в цілому пояснюється тим, що такі:

— є практично�орієнтованими, оскільки дозволяють

оцінити, як бренд проявляє себе за межами компаній з

погляду очікувань покупців і дій конкурентів;

— надають інформацію для прийняття продуманих

стратегічних і тактичних рішень зі створення, просуван�

ня й післяпродажного обслуговування бренду;
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— забезпечують діагностику впливу бренду на

ефективність бізнесу;

— дозволяють компанії більш ефективно розміщу�

вати інвестиції в підтримку та розвиток брендів;

— виступають відправними базовими показниками

(показниками ефекту першого рівня — ефекту сприй�

няття), на основі яких можна вибудовувати ланцюжок

поведінкових, ринкових і фінансових показників оцін�

ки ефективності брендингу.

Проте, на наш погляд, і модель контактного брен�

дингу С. Девіса і М. Данна [20] спрямована на оціню�

вання ефективності бренду саме підприємства, а не те�

риторії, що звужує її методичний потенціал.

Відносно моделей оцінювання ефективності брен�

ду, запропонованих іноземними консалтинговими ком�

паніями, то такі, на нашу думку, не враховують суб'єкт�

но�об'єктну природу сприйняття комплексу ресурсів, які

обумовлюють територіальну привабливість, чим усклад�

нюють визначення детермінуючого впливу бренду на

розвиток території.

Оцінювання можливості використання сучасних

вітчизняних розробок виявило, що існують також

істотні перешкоди для отримання адекватного резуль�

тату. Так, основним недоліком методичного підходу О.

Кендюхова [27], Д. Файвішенко [26] є обмеженість

інформації про конкурентів і їх діяльність та дослід�

ження фактично лише соціальної ефективності брен�

ду, Ф. Євдокимова [28] — концентрація лише на про�

дукції як об'єкта брендингу та обмеженість викорис�

тання цього підходу.

Відтак, у контексті наведених аргументів, найбільш

методично коректним до останнього часу при оціню�

ванні територіального брендингу слід визнати вже зга�

даний вище підхід С. Анхольта [2] — т.з. "концепція

конкурентної ідентичності території". При розгляді

проблематики територіального брендингу стосовно

сільських територій України прийшли до висновку про

доцільність уточнення і доповнення цієї концепції.

Мова йде про уточнення змісту окремих елементів,

зміни звідси їхньої назви, введення додаткових та

об'єднання інших. Результати зазначеного наведено у

таблиці 2.

Так, попередній фактор "експортні бренди" на�

вряд чи доцільно застосовувати до вітчизняних

сільських територій в силу фактичної їхньої відсут�

ності; натомість певна спеціалізація у виробництві

товарів та послуг існує — наприклад, с. Медвеже Вуш�

ко Вінницького району традиційно спеціалізувалося

на вирощуванні посадкового матеріалу у садівництві

та ягідництві, можна навести численні інші приклади.

Така (і подібна в інших випадках) спеціалізація носить

характеристики брендів, принаймні як передумова до

їхнього формування. Звідси вважали більш корект�

ним назвати цей елемент концепції як "брендова спе�

ціалізація регіону".

За С. Анхолтом [2], наведені як окремі елементи

концепції "культура" і "люди". Однак, на нашу думку,

зміст цих факторів охоплює наближені якості, бо так чи

інакше мова йде про культуру людей, що проживають

на цій території, в широкому сенсі сказаного, у т.ч. не�

гативні характеристики (наприклад, деякі села, що дос�

ліджувалися у дисертації, традиційно відзначалися пра�

вопорушеннями і схильністю до злочинів). Звідси зап�

ропонували об'єднати ці фактори, додавши також ха�

рактеристику "соціальна інфраструктура", під чим ро�

зуміли майновий стан, поширення бідності, інфраструк�

тура населених пунктів у сільських громадах. Відповід�

но це було об'єднано у елемент територіальної конку�

рентної ідентичності "КЛС" (культура, люди, інфраст�

руктура).

Таблиця 2. Таблиця відповідності авторського підходу до концепції С. Анхольта

Примітки: * — за результатами експертних опитувань.

Джерело: авторська розробка та зіставлення із літературними даними [2].
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У свою чергу, запропоновано додати до переліку

елементів ідентичності такі, як "інституційна історія

території" (ІІТ) та "ландшафтно�рекреаційний потен�

ціал" (ЛРП). Елемент ПРП представляється також як

істотний і достатньо важливий фактор ідентичності те�

риторій, що цілком має брендові ознаки. Українські

села, як правило, розташовані у чудовій природній

місцевості, що вже є унікальною особливістю. Знач�

на частина сіл має водночас безпосередні передумо�

ви для здійснення різнобічної рекреаційної діяль�

ності.

Вважаємо, що всі елементи конкурентної ідентич�

ності сільських територій мають різне значення для

формування БСТ, хоча у початкових версіях концеп�

ту С. Анхольта [2] цього не відзначалося. При оціню�

ванні такого значення було запропоновано шкалу від

1 до 2 балів, тобто 1,0, 1,5 та 2,0 бали. Як аргумент, у

цьому разі можуть бути використаними результати ек�

спертних опитувань викладачів економічних дисцип�

ліни Вінницького національного технічного універси�

тету, які були проведені у червні 2016 р. під час діло�

вої гри щодо моделювання територіального брендин�

гу. Опитувалося 17 осіб, коефіцієнт конкордації ста�

новив близько 0,8 в.од. За цими оцінками найвище

значення мав фактор "політика" (місцевої влади) (2,0

балів); аргументація зазначеного полягала у тому, що

лише при наявності необхідних якостей цього інсти�

туту БСТ може взагалі бути ініційованим та реалізо�

ваним. Тобто цей фактор є незамінним і необхідним

саме як елемент бренд�менеджменту. Менші значен�

ня (1,5 балів) мали такі фактори як "туризм", "інсти�

туційна історія" та "ландшафтно�рекреаційний потен�

ціал"; аргументація цього полягала здебільшого у

тому, що відсутність цих складових дуже сильно уск�

ладнює формування бренду, тоді як наявність —

істотно посилює. Найменше значення (1,0 бали) мали

фактори "бізнес та інвестиції", "брендова спеціаліза�

ція регіону" та "люди, культура, соціальна інфраст�

руктура"; це пояснювалося тим, що наявність (чи

відсутність) цих передумов не є критичним для тери�

торіального брендингу, а при наявності всіх інших

складових, навіть при початковій відсутності, можуть

бути відносно швидко сформовані, реалізовані та

трансформовані у сприятливі функціонально пара�

метри.

Оцінювання реальних об'єктів стосовно терито�

ріальної ідентичності було проведено на прикладі

сільських громад Жмеринського району Вінницької

області. Для цього було здійснено оцінювання кож�

ного із елементів ідентичності відповідно до авторсь�

кого варіанту за переліком у таблиці 2. У підсумку

оцінки додавалися як загальні. Необхідно зазначити,

що у переважній більшості випадків вітчизняні

сільські громади слід характеризувати як потенційно

вигідні до територіального брендингу об'єкти, які

водночас мають дуже низькі позиції із ключових і

незамінних позицій такого менеджменту, як політика

місцевої влади, бізнес та інвестиції, туризм. Тобто все

те що складає історичну та природну унікальність те�

риторій, є доволі перспективним, проте наявність на�

явних передумов для їхнього брендингової реалізації

— є достатньо проблематичним. Звідси випливають

Рис. 1. Рейтингова інтерпретація конкурентної ідентичності сільських територій

Джерело: сформовано автором за результатами розрахунків відповідно до запропонованої методики.
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як перспективи, так і складність потенційного бренд�

менеджменту.

З іншого боку, слід також зазначити те, що

кількість громад, де брендингова діяльність набула

якихось системних форм, є поодинокими приклада�

ми. Сумарні оцінки більше 10 балів мали місце лише

у 3 випадках (населені пункт Чернятин, Северинівка

та Браїлів) (рис. 1). Загалом найбільший показник

склав лише трохи більше від 40% від найбільш мож�

ливого значення. В переважній більшості випадків

було зафіксовано значення менше 10 % від можли�

вого.

Здійснення подібних оцінювань дозволяє визначи�

ти найбільш проблемні місця бренд�менеджменту сто�

совно кожної окремої території. Як вже зазначалося,

для вітчизняних сільських громад такими стали перш

за все відсутність належної політики (місцевої влади),

а також ідеології бізнесу та ментальності населення.

Саме на цьому повинна бути зосереджена увага прак�

тики БСТ.
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