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АНОТАЦІЯ
Воронова В.В. Геобрендинг як соціально-комунікаційна технологія у
процесі інноваційного розвитку регіонів України – Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних
комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – «Прикладні соціально-комунікаційні
технології» (27 – Соціальні комунікації). – Київський національний університет
культури і мистецтв, Міністерство культури України, Київ, 2018.
Дисертацію присвячено дослідженню геобрендингу як сучасної соціальнокомунікаційної технології, яка в умовах комплексних суспільних трансформацій,
у

зв'язку

із

демократизацією

євроінтеграційними
й

інтенціями

децентралізацією

українського

суспільного

розвитку,

суспільства,
переходом

відповідальності за майбутнє регіонів до місцевої влади, долученням громади до
вирішення

проблем

регіонального

розвитку,

усвідомленням

актуальності

інформаційно-комунікаційного складника участі регіону в конкуренції за
інвестиції й ринки стає важливим елементом суспільних комунікацій, помітним
чинником розвитку територій, визначаючи їхні зв’язки всередині країни та із
зовнішнім світом.
Актуальність дисертаційної роботи зумовлена відсутністю робіт, у яких
комплексно розкривалися б особливості й тенденції розвитку геобрендингу з
позицій соціокомунікаційного підходу.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є
першим комплексним дослідженням геобрендингу як соціально-комунікаційної
технології, у якому визначені його сутність, комунікаційні інструменти, роль у
процесі інноваційного розвитку регіонів в умовах загострення конкурентної
боротьби.
У дисертації вперше:
- окреслено й систематизовано історичні передумови геобрендингу як технології
розвитку й просування територіальних одиниць, визначено чинники його
актуалізації в різні історичні періоди;
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- запропоновано визначення й аналіз праформ геобрендингу – релігійних і
світських;
- зроблено історіографічний огляд і періодизацію геобрендингу на основі
узагальнення практики й наукової історії його розвитку;
- встановлено

детермінованість

актуалізації

геобрендингу

необхідністю

інноваційного розвитку територій в умовах загострення конкуренції;
- доведено інтеграційну й системоутворювальну функцію комунікацій як основи
геобрендингу;
- обґрунтовано доцільність інституалізації геобрендингу в Україні як запоруки
його ефективності, формування геобрендингової вертикалі й комунікаційної
геобрендингової інфраструктури територіального утворення;
удосконалено:
- теоретичну

інтерпретацію

геобрендингу

як

соціально-комунікаційної

технології,
- категоріально-понятійний апарат досліджуваного напряму, запропоновано
авторське визначення геобрендингу, праформ геобрендингу, простежено
сформованість родо-видових відносин геобрендингових номінацій;
- класифікацію

комунікаційного

інструментарію

на

транслювання

геобрендингової

інформації

онлайнові,

на

підставі

каналів

офлайнові,

синкретичні;
- підходи до дослідження геобрендингових проектів і процесів;
набули подальшого розвитку:
- наукові уявлення про еволюцію геобрендингу від успішного маркетингового
інструменту до соціально-комунікаційної технології;
- підходи до формулювання
проектів

у

порівнянні

із

особливостей
зарубіжними

українських геобрендингових
й

трактування

специфіки

геобрендингових комунікацій.
Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю їх
використання у теоретичному і практичному вимірах для глибшого розуміння
геобрендингу і підвищення його ефективності.
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Результати й узагальнення, зроблені автором, можуть бути використані в
науково-дослідній сфері – для окреслення й аналізу нових аспектів наукової
проблеми,

тенденцій

її

розвитку

в

наступні

періоди;

у

практичній

геобрендинговій діяльності – у роботі над медіаматеріалами, що мають
геобрендингове спрямування. Матеріали дисертації використовуються під час
викладання

дисциплін

«Теорія

журналістики»,

«Прикладні

соціально-

комунікаційні технології», «Корпоративні комунікації», «Геобрендинг» студентам
закладів вищої освіти відповідного профілю.
Результати роботи будуть цікавими розробникам стратегічних планів
розвитку адміністративно-територіальних утворень, геобрендингових стратегій
українських регіонів.
Емпіричною базою дослідження стали: стратегії перспективного розвитку
українських міст – комплексні і секторальні, з різним хронологічним горизонтом
планування (насамперед на прикладі обласних центрів України – всього
розглянуто

й

проаналізовано

понад

30

документів:

Стратегічний

план

економічного розвитку міста Херсона; Стратегічний план розвитку Полтави до
2025 р.; Стратегію економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 р.
(актуалізовану); Стратегію розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2017
– 2021 рр.; Стратегію розвитку культури Львова до 2025 р., ін.). Бралися до уваги
аналогічні документи інших українських міст (Стратегія розвитку міста
Кременчука на період до 2028 р.; Проект Стратегії розвитку Мереф'янської
громади Харківської області й ін.). Особливе значення для реалізації завдань
дослідження мала Стратегія позиціювання та просування бренда міста Дніпра на
2018 – 2022 рр., затверджена рішенням Дніпровської міської ради VІІ скликання
від 20.06.2018 №11/33) як один із перших в Україні документів, у якому
визнається

самостійне

значення

й

комплексне

розуміння

сутності

геобрендингової діяльності та її впливу на розвиток міста.
Предметом аналізу були й медіапублікації, орієнтовані на забезпечення
позитивної присутності геобрендів в інформаційному просторі – зокрема, проект
всеукраїнської газети «День» – спеціалізований тематичний додаток «Маршрут

5

№1» (68 випусків; 2012 – 2018 рр.), офіційні сайти українських міст (з точки зору
відображення іміджевої й геобрендингової інформації).
У дисертації репрезентовано системний аналіз геобрендингу як соціальнокомунікаційної технології із широким хронологічним діапазоном. Виявлено
зв'язок еволюції геобрендингу із основними етапами розвитку ринку й
комунікаційних процесів. Діяльність, яка готувала підґрунтя для формування
технології, запропоновано розглядати як праформи геобрендингу. Під ними
розуміється особлива стадія його розвитку, комплекс суспільних передумов, у
яких простежувалися певні ознаки технології (мета, спрямованість, формати
комунікаційних обмінів між виробником (продавцем) і споживачем товару,
функції, завдання тощо).
Доведено набуття геобрендингом характеру комунікаційної технології
завдяки накопиченню відповідного досвіду й розвитку інформаційного простору.
На основі аналізу й узагальнення наукових джерел подано періодизацію
геобрендингу. Кожен із чотирьох виокремлених автором періодів (доісторичний,
документальний, сучасний, новітній), які, своює чергою, діляться на етапи,
характеризується

різним

систематизації проблеми

рівнем

сформованості

розвитку

й

просування

геобрендингових
територій,

ознак,

оформлення

геобрендингу як самостійного наукового напряму.
Методологічними

засадами

вивчення

геобрендингу

з

позицій

соціокомунікаційного підходу названо визнання його полідисциплінарності,
багаторівневості (як наукового напряму, процесу, концепції, технології, стратегії,
інструменту,

філософії),

стратегічності

планування,

системності

й

процесуальності, відмінностей геобренду від бренду комерційного; інтеграційної
функції комунікаційного складника; антикризового й проактивного характеру
геобрендингових комунікацій, доцільність відображення у геобрендингових
заходах ідентичності території, вербалізації її переваг; необхідність формування
інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
Запропоновано

авторське

визначення

геобрендингу

як

системи

інформаційно-комунікаційних зусиль із використанням комплексу інтегрованих
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комунікаційних інструментів, спрямованих на системне стратегічне інформування
найширшої

аудиторії

(реальної

й

потенційної)

про

переваги

певного

територіального утворення, формування у стейкхолдерів позитивного уявлення
про нього, налагодження взаєморозуміння і взаємодії між усіма учасниками
єдиного територіально-комунікаційного простору.
Виокремлено особливості геобрендингових комунікацій: стратегічність;
процесуальність;

довготривалість

багатоканальність;

діалогічність

і

і

повторюваність;

полілогічність;

системність;

прикладний

характер;

детермінованість геополітичними процесами, умовами й тенденціями суспільноекономічного розвитку території; таргетованість комунікаційної політики;
переконувально-спонукальна спрямованість; інтегрованість.
У процесі дослідження констатовано активний розвиток понятійного
апарату теорії геобрендингу, уточнено розуміння ключових понять: брендинг і
геобрендинг, брендингування і брендування. Доведено ієрархічність структурної
організації системи геобрендингових понять, сформованість родо-видових
відносин.
Специфікою українського формату геобрендингової діяльності названо її
економічний

та

інвестиційний

геобрендингу;

точковість

характер,

геобрендингової

недооцінювання
діяльності,

її

потенціалу

розрізненість

і

некоординованість. Обґрунтовано важливість для стратегічного планування
розвитку територій геобрендингових програм із комплексом комунікаційних
заходів, спрямованих на позиціонування території.
Сформульовано засадничі принципи розробки геобрендингових стратегій
регіонів: розуміння цілей і завдань геобрендингу, спрямованих на виявлення,
акцентування й розвиток переваг території, транслювання їх зацікавленим
аудиторіям; чітке визначення й сегментування стейкхолдерів, з’ясування їхніх
інтересів і очікувань, використання потенціалу в просуванні геобренду;
забезпечення постійної позитивної присутності геобренду в інформаційному
просторі;

гнучкість

і

варіативність

комунікацій

у

відповідь

на

зміни

геобрендингового простору; узгодженість з іншими стратегічними планами,
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пов’язаними

з

брендингованою

територією;

створення

геобрендингової

парадигми як системи понять і елементів, що формують уявлення про геобренд,
поглиблюють його розуміння й зміну у процесі розвитку регіону, у складі: брендплатформи, бренд-менеджменту, бренд-партнерства, спільноти бренду; каналів
комунікації; сприяння уніфікації термінології; розуміння геобрендингу як
інтегрованого напряму комплексної стратегії розвитку території, в основі якого
геобрендингові комунікації; формування геобрендингової стратегії на основі
ціннісної платформи, спільної для органів влади, місцевого самоврядування й
інститутів громадянського суспільства.
Геобрендингові інструменти, услід за О. Кобякіною, класифіковано на
основі розмежування онлайн- і офлайн-каналів. На основі аналізу української
геобрендингової практики розширено перелік офлайн-різновидів такими блоками,
як: архітектурно-просторові (стріт-арт, інтерактивні скульптурні композиції,
творчі рішення у сфері озеленення, створення міських «меблів», малих
архітектурних форм тощо); предметно-товарні (одяг, канцелярія, гастрономія із
логотипом геобренду, іншою символікою). Запропоновано додати третю групу –
«синкретичні геобрендингові інструменти» (можуть мати онлайн- і офлайнформат), до яких віднесено різноманітні рекламні тексти, айдентику тощо.
З огляду на важливість для результативності геобрендингової діяльності її
інституалізації, розширено перелік ознак інституалізації геобрендингу (наявність
геобрендингових проектів; оформлення

геобрендингу як консалтингового

продукту; науковий інтерес до геобрендингової проблематики; створення
професійної спільноти) такими позиціями, як: урегульованість геобрендингової
діяльності на законодавчо-нормативному рівні; формування геобрендингової
вертикалі органів на різних рівнях територіальної системи; вибудовування
комунікаційної інфраструктури територіального бренду; підготовка відповідних
фахівців у закладах вищої освіти; введення навчальної дисципліни «Геобрендинг»
у плани підготовки фахівців із суміжних спеціальностей.
Аргументовано, що удосконаленню української геобрендингової теорії й
практики сприятимуть: підготовка проекту Закону України «Про геобрендингову
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діяльність»; уніфікування й систематизування термінології; вживання заходів,
спрямованих

на

завершення

інституалізації

геобрендингу;

створення

геобрендингової парадигми як єдності бренд-платформи, бренд-менеджменту,
бренд-партнерства, спільноти бренду; ефективних каналів комунікації.
Ключові

слова:

комунікаційні

технології,

соціально-комунікаційна

технологія, бренд, брендинг, брендинг територій, геобренд, геобрендинг.
SUMMARY
Voronova V.V. Geobranding as a social-communicative technology in the process
of innovative development of Ukraine regions. – Qualification scientific research on the
rights of a manuscript. The dissertation on gaining the scientific degree of the Candidate
of Science in Social Communications, Speciality 27.00.06 – “Applied socialcommunicative technologies” (27 – Social Communications). – Kyiv National
University of Culture and Arts, Ministry of Culture of Ukraine, Kyiv, 2018.
The dissertation deals with the research of geobranding as a modern socialcommunicative technology, which becomes an important component of social
communications, conspicuous factor of territory development, determining their ties
inside the country and with external world in conditions of complex social
transformations, in connection (in reference to) euro-integration aspirations of
Ukrainian society, democratic changes and decentralization of social development,
transition of responsibility for the future of regions to local authorities, communities
incorporation into regional development problem solving, understanding the urgency of
information-communication component of region’s participation in competition for
investments and markets.
The relevance of the dissertation is proved by the absence of researches dealing
with complex study of peculiarities and tendencies of globalizing development on the
basis of social-communicative approach.
The scientific novelty of the research results is proved by the fact, that the
dissertation is the first complex study of geobranding as a social-communicative
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technology, in which the essence, communicative tools, the role in regions’ innovational
development process in the conditions of sharpening competition are determined.
For the first time in the dissertation:
-

historical prereguisits of geobranding as a technology of territory

formations development and promotion are formulated and systematized, factors of
geobranding realization (actualization) in different historic periods are determined;
-

definition and analysis of geobranding praforms – religious and secular –

are proposed;
-

historiographic review and periodization of geobranding on the basis of

integration of practice with scientific history of its development are done;
-

determination of geobranding actualization by the necessity of territories’

innovative development in the conditions of sharpening competition are stated;
-

integrating and system-creating (forming) functions of communication as

the basis of geobranding are proved;
-

expediency of geobranding institualization process in Ukraine as a warrant

of its effectivity, formation of geobranding vertical line and communicative
goebranding infrastructure of territory formation are grounded;
The issues which were improved:
-

theoretical interpretation of geobranding as a social-communicative

technology;
-

categorical-conceptual apparatus of the sphere (branch) of research, the

level of formation of gender-type relations of geobranding nominations is traced, the
author’s definitions of geobranding and geobranding praforms are offered;
-

classification of communicative tools, worked out on the basis of

geobranding information transmitting channels into online, off-line and syncretic;
-

approaches to the studies of geobranding projects and processes;

Issues which have been further developed:
-

scientific concepts of geobranding evolution from successful marketing

tool till social-communicative technology;
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-

approaches to formulating the peculiarities of Ukrainian geobranding

projects in comparison with foreign ones and interpretation of geobranding
communications specificity.
The practical value of the received results is determined by the possibility of their
usage in theoretical and practical studies for geobranding deeper profound
understanding and improving its effectivity.
The results and author’s generalizations can be used in scientific research sphere
– for singling out and analyzing new aspects of this scientific problem, tendencies of its
development in future; in practical geobranding activities – working with
mediamaterials on geobranding. The dissertation materials are used in teaching such
subjects as “Theory of Journalism”, “Applied social-communicative technologies”,
“Corporative communications”, “Geobranding” to students of higher educational
establishments with corresponding professional orientation.
The results of the given research can be interesting to those, who work out
strategic plans of administrative-territorial formations development, geobranding
strategies of Ukrainian regions.
The empiric basis of our research includes: advanced development strategies of
Ukrainian cities and towns – both complex and sectoral, with different chronologic
prospects of planning (first of all on the example of oblast centres of Ukraine – all in all
about 30 documents have been considered and analyzed: Strategic plan of economic
development of Kherson city; Strategic plan of Poltava development up to 2025;
Strategy of economic and social development of Odessa city up to 2022 (implemented);
Strategy of tourism development and promotion of Chernihiv for 2017-2021; Strategy
of culture development of Lviv up to 2025, and others). The documents concerning
other Ukrainian cities and towns were also paid attention to (Strategy of Kremenchuk
development up to 2028; the Project of Strategy of the development of Merefianska
community in Kharkiv oblast and others). Strategy of positioning and promoting Dnipro
city brand for 2018-2022 had special importance for the research tasks implementation.
The above mentioned Strategy was adopted by the decision of Dnipro city council of
VII convocation from 20.06.2018 №11/33 as one of the first documents in Ukraine, in
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which self-reliant significance and complex understanding of geobranding activity
essence and its influence on city development are determined.
As the object of the analysis the author has taken media publications , aimed at
ensuring geobrand positive presence in information space – in particular, the project of
all-Ukrainian newspaper “Den” (“Day”) – specialized supplement “Route №1”
(“Marshrut №1”) (68 issues; 2012-2018), official sites of Ukrainian cities and towns
(from the point of view of image and geobranding information presentation).
The system analysis of geobranding as a social-communicative technology with a
wide chronological range is presented. The connection of geobranding evolution with
main stages of the market development and communication processes are reveiled. The
activities, which prepared the grounds for technology formation, is considered to be
geobranding praforms. These praforms are treated as a special stage of geobranding
development, a complex of historical prerequisites, in which some technology features
were observed (aim, orientation, formats of communicative exchanges between
producer (salesman) and product consumer, functions, tasks, etc.)
Geobranding’s obtaining the character of communicative technology due to
accumulating of corresponding experience and information space development is
proved. On the basis of the analysis of scientific sources a geobranding periodization is
worked out. Every of 4 periods, singled out by the author, (pre-historic, documentary,
contemporary and modern), which, in its turn, is devided into stages, is characterized by
different levels of geobranding features formation, systematization of development
problems and territories promotion, geobranding setting as an independent scientific
branch.
Methodological grounds of geobranding studies from the point of view of socialcommunicative approach are considered to be: the admission of its polydisciplinary
character and multilevel character (as a scientific direction, process, concept,
technology, strategy, tool, philosophy), strategies of planning, system and process
character, geobrand distinctions from commercial brand; integrating function of
communicative component; anti-crisis and pro-active character of geobranding
communications, expediency of territory identity reflection in geobranding events;
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verbal presentation of its advantages; necessity of forming information-communicative
infrastructure.
The author proposes her own definition of geobranding as a system of
information-communicative efforts with the application of a complex of integrated
communicative instruments (tools), aimed at a system strategic informing the widest
possible audience (real and potential) about the advantages of territorial unit, formation
of its positive image with stakeholders, insuring of mutual understanding and
cooperation among all the members of a united territorial- communicative space.
The peculiarities of geobranding communications are described: strategic
character; long durative and repeated character; system and multichannel character;
dialogue and polylogue representation; applied character; determination by geopolitical
processes, conditions and tendencies of social-economic development of a territory;
communicative policy targeting; convincing and motivating purposefulness; integrity.
In the process of the research active development of conceptual apparatus of
geobranding theory was stated, understanding of kea concepts – branding and
geobranding – was specified. The hierarchical character of system’s structural
organization of geobrand concept and formation of gender-type connections were
proved.
The specificity of geobranding activity Ukrainian format is its economic and
investiment character, underestimation of geobranding potential; dot pattern of
geobranding activities, its fragmentation and discoordination. The importance of
geobranding programs with a complex, of communicative efforts aimed at territory
positioning, for strategic planning of territories development is grounded.
Foundation principles of working out geobranding strategies of regions
geobranding are formulated: understanding aims and tasks of geobranding aimed at
revealing , accentuation and development of territory’s advantages, their transmitting to
the interested audiences; clear definition and segmentation of stakeholders, clarification
of their interests and expectations, usage of potential in geobrand promotion; providing
permanent positive presence of geobranding in information space; flexibility and range
of communications variants in response to geobranding space changes; compatibility
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(coordination) with other strategic plans, related to geobranding territory; formation of
geobranding paradigm as a system of concepts and elements, which form conception
about geobrand, deepen both its understanding and change in the process of region
development as a component of a brand-platform, brand-management, brandcooperation (partnership), brand-community; channels of communication; facilitation of
terminology unification; understanding of geobrand as an integrated direction of
complex strategy of territory development, based on geobranding communications;
formation of geobranding strategy on the basis of value platform, common for local
authorities, local self-government and civil society institutions.
Geobranding instruments (tools), following O. Kobiakina were classified on the
basis of on-line and off-line channels delimitation. A list (enumeration) of off-line types
was expanded on the basis of Ukrainian geobranding practice analysis with such blocks
as: architectural-spacious (street-art, interactive sculpture compositions, creative
practice (ideas)

in greening planting sphere, making city “furniture” of small

architectural forms); object-goods (clothes, stationary, gastronomy with geobrand
logotype, other symbols). The author offers to add the third group – “syncretic
geobranding instruments”, (which can possess both on-line and off-line format), to
which various advertising texts, identity marks can be referred.
Taking into consideration the importance of geobranding institualization for the
effectivity of geobranding institualization features (availability of geobranding project;
drawing up geobranding as a consulting product; scientific interest in geobranding
problems: formation of professional community) has been extended with such issues as:
geobranding activity regulation at the legislative-normative level; formation of
geobranding vertical line of bodies at different levels of territorial system; building up
communicative infrastructure of territory brand; training professionals in higher
educational establishment; introduction of educational subject “Geobranding” in
curricula for training professionals from allied trade (allied specialities).
Arguments are given that improvement of Ukrainian geobranding theory and
practice will be facilitated by: working out the draft of the Law of Ukraine “About
geobranding activities”; standardization and systematization of terminology; taking
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measures, aimed at the completion of geobranding institualization; formation of
geobranding paradigm as a unity of brand-platforms, brand-management, brandpartnership (cooperation), brand community; effective channels of communication.
Key words: communicative technologies, social-communicative technology,
brand, territory branding, geobrand, geobranding.
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ВСТУП
Обгрунтування

вибору

теми

дослідження.

Сучасні

суспільні

перетворення детермінуються комплексом причин, серед яких закономірно
називають науково-технічний прогрес, модернізацію й інтегрованість науки,
технологічні, економічні й комунікаційні. Особливостями нашого часу є стирання
кордонів – не лише державних, а й між сферами науки й діяльності, поглиблення
й

ускладнення

комунікаційних

процесів,

розвиток

системи

соціально-

комунікаційних технологій. Це змінює розуміння капіталу, бізнесу, комунікацій.
Розвиток інформаційного суспільства, вплив інформації на суспільні процеси
зумовили зміну й комунікаційного інструментарію. Еволюціонує система
інформаційно-комунікаційних технологій: традиційні неминуче оновлюються,
пристосовуючись до сучасних завдань суспільного розвитку, виникають і
оформлюються нові.
Важливим елементом суспільних комунікацій стає геобрендинг. Його
розглядають як атрибут розвитку територій, що визначає їхні зв’язки всередині
країни та із зовнішнім світом. Території, адміністративно-територіальні одиниці
стають об’єктами просування на ринку, «умонтованими» в ринкові умови,
конкурентами в боротьбі за інвестиції, увагу й інтерес власного населення й
туристів, інших зацікавлених аудиторій. Геобрендинг як діяльність, спрямована
на просування цього своєрідного бренду, визнається одним із стратегічних
напрямів соціального поступу.
Наукове рефлексування щодо геобрендингу актуалізується у контексті:
політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх змін, які засвідчують
євроінтеграційні інтенції українського суспільства; необхідності імплементування
міжнародних документів, демократизації й децентралізації суспільного розвитку
на основі вітчизняних документів, розгортання в державі адміністративної
реформи; напрацювань стратегічного планування в регіонах, актуалізованості
стратегічного бачення розвитку; децентралізації й регіоналізації державного
управління, переходу відповідальності за майбутнє регіонів до місцевої влади;
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долучення громади до вирішення проблем регіонального розвитку; активної
роботи

над

національним

брендингом;

перетворення

концептів

бренду,

брендингу, геобрендингу на факт суспільного життя; усвідомлення актуальності
інформаційно-комунікаційного складника участі регіону в конкуренції за
інвестиції й ринки; визнання неналежного рівня розвитку геобрендингових
комунікацій, що впливає на регіональний розвиток.
В українському науковому дискурсі інтерес до геобрендингу, насамперед
його економічного аспекту, виникає на початку ХХІ ст., швидко сформувавши
потужну бібліографію.

Однак сутність геобрендингу виходила

за

межі

економічної галузі, що визнавали самі економісти. Синтетична природа концепту
геобрендингу

ставала

об’єктом

зацікавлення

філософів,

культурологів,

представників політичної науки, соціологів, філологів, фахівців із державного
управління та ін.
Найпізніше в поле зору науковців потрапляє комунікаційний аспект
геобрендингу. Його комунікаційна компонента номінується в наукових розвідках
як

геокомунікації,

«комунікації

територій»,

бренд-комунікації,

брендові

комунікації тощо. Попри увагу до загальних питань розгортання комунікаційних
процесів, дотичних до геобрендингу, він як соціально-комунікаційна технологія
досі не отримав комплексного наукового висвітлення. Не визначені його
атрибутивні характеристики, не описаний комунікаційний інструментарій.
Невирішеним залишається завдання уніфікації термінології досліджуваного
напряму, відсутнє розуміння механізму практичної реалізації геобрендингової
дільності.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний
автором напрям дослідження корелює із завданнями реалізації Стратегії сталого
розвитку «Україна – 2020», Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 р., Cтратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 р., іншими
законодавчими й програмними документами українського уряду.
Дисертацію підготовлено в межах цільової комплексної програми науководослідної роботи Київського національного університету культури і мистецтв
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(КНУКіМ) «Актуальні проблеми інформаційно-комунікаційної науки й освіти
(номер державної реєстрації 0118U100212) і комплексної наукової теми кафедри
PR і журналістики «Соціальні комунікації в Україні в контексті світової науки»
(державний

реєстраційний

номер

0111U000510).

Внеском

здобувача

є

дослідження концепту геобрендингу в соціальних комунікаціях.
Мета дослідження – з’ясувати сутність і специфіку геобрендингу як
сучасної соціально-комунікаційної технології у контексті розвитку й просування
територій у сучасному й історичному вимірах, визначити тенденції й основні
напрями його використання.
Відповідно до мети визначено такі завдання:
- з’ясувати стан наукової розробленості проблеми кваліфікування геобрендингу
як соціально-комунікаційної технології;
- простежити передумови формування геобрендингу, проаналізувати його
праформи,

виокремити

й

охарактеризувати

його

етапи

в

історичній

перспективі;
- систематизувати й удосконалити теоретико-методологічне підґрунтя розгляду
геобрендингу з позицій соціокомунікаційного підходу;
- запропонувати

визначення

геобрендингу

як

прикладної

комунікаційної технології, виокремити характеристики

соціально-

геобрендингових

комунікацій;
- окреслити

особливості

українського

формату

геобрендингу,

засадничі

положення підготовки геобрендингових стратегій розвитку українських
регіонів;
- охарактеризувати комунікаційний інструментарій геобрендингу;
- оцінити перспективи інституалізації геобрендингу в Україні як передумови
його ефективності;
- сформулювати рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної геобрендингової
теорії й практики.
Об’єкт дослідження – геобрендинг як елемент системи соціальнокомунікаційних технологій.
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Предмет дослідження – соціально-комунікаційний аспект геобрендингу в
процесі інноваційного розвитку регіонів України.
Методи дослідження. Для досягнення мети й вирішення завдань дисертації
застосовано комплекс найбільш релевантних наукових методів і прийомів у
контексті соціокомунікаційного підходу з урахуванням особливостей об’єкта
аналізу та завдань, серед яких виокремлено: теоретичні: порівняльно-історичний –
у процесі простежування

еволюції

геобрендингу,

детермінованості його

актуальності завданнями розвитку територій в умовах загострення конкурентної
боротьби за увагу споживачів і ринки; аналітико-синтетичний (аналіз наукових
джерел) – для визначення рівня наукового рефлексування щодо досліджуваної
проблеми й визначення тих її аспектів, які залишилися поза увагою інших авторів,
узагальнення й систематизації підходів до окресленої наукової проблеми,
формулювання

й

уточнення

теоретико-методологічних

засад

наукового

кваліфікування геобрендингу; типологічний аналіз, метод класифікації – для
систематизації

комунікаційних

інструментів,

визначення

підгруп;

метод

термінологічного аналізу – для систематизації й компаративного розгляду
дефініцій основних категорій і понять геобрендингу, уточнення й визначення
робочих понять; теоретико-емпіричні: індукції, дедукції, аналогії, порівняння –
для

виділення

основних завдань,

спостереження,

моніторингу;

простежування

закономірностей

інструментів

елементи
і

геобрендингу;

якісного

кількісних

емпіричні:

контент-аналізу

характеристик

–

для

присутності

геобрендів у медіаповідомленнях, для поглибленого вивчення текстового
матеріалу.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є
першим комплексним дослідженням геобрендингу як соціально-комунікаційної
технології, у якому визначені його сутність, використовувані комунікаційні
інструменти, роль у процесі інноваційного розвитку регіонів в умовах загострення
конкурентної боротьби.
У дисертації вперше:
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- окреслено й систематизовано історичні передумови геобрендингу як технології
розвитку й просування територіальних одиниць, визначено чинники його
актуалізації в різні історичні періоди;
- запропоновано визначення й аналіз праформ геобрендингу – релігійних і
світських;
- зроблено історіографічний огляд і періодизацію геобрендингу на основі
узагальнення практики й наукової історії його розвитку;
- встановлено

детермінованість

актуалізації

геобрендингу

необхідністю

інноваційного розвитку територій в умовах загострення конкуренції;
- доведено інтеграційну й системоутворювальну функцію комунікацій як основи
геобрендингу;
- обґрунтовано доцільність інституалізації геобрендингу в Україні як запоруки
його ефективності, формування геобрендингової вертикалі й комунікаційної
геобрендингової інфраструктури територіального утворення;
удосконалено:
- теоретичну

інтерпретацію

геобрендингу

як

соціально-комунікаційної

технології;
- категоріально-понятійний апарат досліджуваного напряму, запропоновано
авторське визначення геобрендингу, праформ геобрендингу, простежено
сформованість родо-видових відносин геобрендингових номінацій;
- класифікацію

комунікаційного

інструментарію

на

транслювання

геобрендингової

інформації

онлайнові,

на

підставі

каналів

офлайнові,

синкретичні;
- підходи до дослідження геобрендингових проектів і процесів;
набули подальшого розвитку:
- наукові уявлення про еволюцію геобрендингу від успішного маркетингового
інструменту до соціально-комунікаційної технології;
- підходи до визначення особливостей українських геобрендингових проектів у
порівнянні із зарубіжними й трактування специфіки геобрендингових
комунікацій.
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Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю їх
використання у теоретичному і практичному вимірах для глибшого розуміння
геобрендингу і підвищення його ефективності.
Результати й узагальнення, зроблені автором, можуть бути використані в
науково-дослідній сфері – для окреслення й аналізу нових аспектів наукової
проблеми,

тенденцій

її

розвитку

в

наступні

періоди;

у

практичній

геобрендинговій діяльності – у роботі над медіаматеріалами, що мають
геобрендингове спрямування. Матеріали дисертації використано у навчальному
процесі – під час викладання дисциплін «Теорія журналістики», «Прикладні
соціально-комунікаційні технології», «Корпоративні комунікації», «Геобрендинг»
студентам закладів вищої освіти відповідного профілю (Київського національного
університету культури і мистецтв, Запорізького національного технічного
університету, Університету державної фіскальної служби України).
Особистий внесок здобувача полягає в комплексному аналізі геобрендингу
як соціально-комунікаційної технології у процесі інноваційного розвитку регіонів
України. Основні наукові положення, результати й висновки дослідження є
особистим

здобутком

автора.

Наукові

публікації

з

теми

дисертації

є

одноосібними.
Апробація результатів дисертації здійснювалася на всеукраїнських і
міжнародних наукових конференціях і семінарах: «Удосконалення законодавства
про освіту дітей з вадами: національний та міжнародний досвід» (м. Київ, 2016);
«Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний
аспекти» (м. Київ, 2017); «Проблеми реформування соціального захисту людей з
інвалідністю» (м. Луцьк, 2017); «Проблеми політичної психології та її роль у
становленні громадянина Української держави» (м. Київ, 2017); «Ключові
питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі»
(м. Стальова Воля, Республіка Польща, 2018); «Тенденції та перспективи
формування професійної лексики» (м. Ірпінь, 2018).
Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 8
одноосібних публікаціях, із яких 7 статей: зокрема 3 – у наукових фахових
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виданнях України, 2 – у зарубіжних наукових виданнях, внесених до міжнародних
наукометричних баз, 2 – праці, які додатково відображають наукові результати
дисертації, 1 праця – апробаційного характеру.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел (325 найменувань), одного
додатку. Загальний обсяг дисертації – 233 сторінки, із яких 183 – основного
тексту.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕОБРЕНДИНГУ

1.1.

Соціально-просторові

характеристики

території

як

об’єкта

просування
Світ сучасної людини стрімко змінюється, що простежується в усіх
суспільних сферах. Для номінування нових концептів і процесів, які формують
обличчя нової реальності, неминуче виникають або запозичуються терміни, котрі
швидко набувають поширення. У переліку знакових для нашого часу неологізмів
(мондіалізм, ґлокалізація, стереотипізація, етноменеджмент, етноглобалістика,
регіоналістика) дослідники називають і брендинг [22]. Саме брендинг нині може
бути визнаний глобальним суспільним трендом. Адже глобалізація, розвиток і
удосконалення

інформаційних,

комунікаційних

технологій,

подальша

капіталізація усіх сфер суспільної діяльності не тільки виступають нині рушіями
цивілізаційного прогресу, а й формують нові виклики та завдання.
В умовах медіатизації світу з’являються підстави вести мову про
формування «символічного ринку локальних образів», котрі можуть розглядатися
як особливий вид продуктів. Учасниками такого ринку стають міста й загалом
території [39]. Для характеристики сучасної економіки й економічних процесів
використовується низка означень, за допомогою яких автори прагнуть «вловити»
й позначити характер цих трансформацій. Економісти сучасний формат світової
економіки, екстраполюючи на неї загальносуспільні закономірності, образно
іменують через домінування певних тенденцій та інструментів інформаційною
економікою, або економікою знань, підкреслюючи, зокрема, таку її особливість,
як розвиток феномену брендів і брендингу [171, с. 1]. Зміщення головного
акценту геополітичного суперництва в економічну сферу сприяло появі таких
визначень економіки, як «мережева», «інноваційна», «символічна», «Інтернетекономіка», «економіка вражень», а також формуванню економіки цінностей, що
ґрунтується на унікальних ціннісних пропозиціях виробників та здатності
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суб’єктів господарської діяльності обирати стратегічну роль у соціальних,
економічних, культурних процесах суспільства [268, с. 325].
Нині дослідники констатують переконливу зміну сприйняття сутності
економічних

процесів,

механізмів

прийняття

рішень

в

економіці,

їхнє

«олюднення»: перевага «економіки вражень» досягається завдяки орієнтованості
на «масову персоналізацію», на відчуття споживача [170]. Усе помітнішими
стають психологічні чинники, які детермінують навіть економічні реалії – так,
професор економіки та поведінкових наук Чиказького університету, науковий
співробітник Національного бюро економічних досліджень, американський
економіст Річард Талер став лауреатом Нобелівської премії з економіки 2017 р. за
обґрунтування

теорії

«поведінкової

економіки».

Дослідник

аргументував

впливовість на суспільні процеси «зв'язків між економічним та психологічним
аналізами ухвалення рішень індивідуумами» [260].
Якщо

брендинг

товару або

послуги

спрямований

на

формування

привабливого медійного образу комерційної пропозиції з метою активізації
продаж і успішної конкуренції, то метою брендингу території є не продаж у
буквальному розумінні, а приваблювання «ресурсів розвитку» (уваги влади,
інвесторів,

клієнтів,

використанням

населення)

природного

й

в

обмін

людського

на

вигоду,

потенціалу,

що

визначається

місцезнаходження,

культурно-освітніх традицій, історичного спадку регіону [4, с. 108].
Науковий інтерес до територіального брендингу (геобрендингу) як
технології просування й підвищення популярності, конкурентоздатності та
інноваційної

спроможності

селищ,

міст,

країни

загалом,

покращення

привабливості регіону для різних груп зацікавлених осіб, яка може бути
капіталізованою, з’являється у нашій країні на початку ХХІ ст. Хоча прагматичне
завдання

включення

українських

територій,

українських

продуктів

(у

найширшому розумінні цього слова) у конкурентні відносини, завдання іміджевої
й репутаційної їх самоідентифікації, інформування про себе в нових економічних
і політичних умовах актуалізувалося значно раніше – з самого моменту здобуття
Україною незалежності. Перед неюпостало завдання ребрендингу, звільнення від
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колишнього радянського минулого, від іміджу імперської провінції й околиці,
який супроводжував Україну протягом тривалого періоду її історії. Нині для
України і її регіонів, підкреслюють дослідники, актуальним стає завдання
відновлення й просування європейської ідентичності [263, с. 8].
В Україні в останні десятиліття відбулися й продовжують розгортатися
зміни політичного, соціального, культурно-освітнього характеру, які швидко
вивели її в коло помітних гравців міжнародних комунікацій. Та й досі Україна
постає перед світом у доволі суперечливому образі – після пасіонарності
Майдану, який породив хвилю інтересу до неї, увагу й підтримку міжнародної
спільноти,

вона

відома

своїми

політичними

скандалами,

економічним

неблагополуччям, гальмуванням важливих реформ, соціальними й екологічними
проблемами. Вона дуже повільно долає складний шлях самоусвідомлення і
репрезентації себе світу, руйнування стереотипу про себе, як про територію, у
якій проблеми поки що заступають сприйняття численних територіальних
переваг. Українські регіони мають бути готовими включитися в перегони за
ринки, споживачів, інвестиції, увагу і прихильність населення – власного й
потенційного тощо, туристів тощо.
Трансформаційні процеси ускладнюються тим, що відбуваються в умовах
глобалізаційних викликів сучасного світу, супроводжуваних уніфікацією і
стиранням відмінностей. Однак глобалізація, своєю чергою, викликає зворотні
процеси, спонукає до протилежних рухів – регіональні утворення у відповідь
починають опиратися нівелюванню несхожості на інших, намагаючись зберегти і
вияскравити свою ідентичність, аби не загубитися в глобальному світі. Таким
самим фактом, як глобалізаційна уніфікація, нині є і загальнокультурний спротив
їй, зміцнення культурних бар’єрів, природне прагнення захистити себе як
національну, культурну, господарську самобутність. Цінності національної
культури формувалися протягом століть, акумулюючи все найкраще, вироблене в
процесі

історично-еволюційного

розвитку,

тому

суспільства

схильні

їх

відстоювати. Саме регіоналізація (у широкому розумінні – як опозиція центру,
столиці) нині визнається джерелом збереження різноманітності, унікальності й
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неповторності проявів суспільного життя, а отже – розвитку загалом. Глобалізація
дасть позитивні результати лише за умови збереження регіональної ідентичності,
сталості, переваг. Суспільством сприймаються глобалізаційні впливи, якщо вони
сприяють його збереженню й розвитку.
Німецький соціолог У. Бек підкреслював діалектичну єдність, одночасність,
паралельність і незалежність цих процесів – вказуючи, що в розвитку
інформаційного простору простежуються напрями глобалізації та регіоналізації,
зв’язку та фрагментації, централізації й децентралізації [15, с. 53]. Загострення
суперечностей між глобалізацією й регіоналізацією змінює вагу окремих
територій, регіонів у загальному поступі держави, виступає каталізатором їхнього
розвитку й зростання конкуренції між ними.
З огляду на суспільні реалії й тенденції нині все частіше використовується
поняття глокалізація, яке позначає зростання ролі регіонального фактору в
сучасних умовах, увагу до регіональних подій, особливостей, інтересів і проблем.
До соціальних наук поняття «глокалізація» прийшло із маркетингової сфери,
змінивши своє значення – із позначення «процесу адаптації фермерської
технології до місцевих умов» на «регіональну реакцію на глобальні процеси»
завдяки одному із теоретиків глобалізації, американсько-британському вченому
Р. Робертсону [322, с. 31–51]. Автори визнають, що невеликі, але консолідовані
суспільства, об’єднані й територіально, більш ефективні в глобалізаційних
процесах, ніж великі – як великі нації та держави [165, с. 43].
Нині регіони стають важливим чинником суспільного життя, впливають на
прийняття важливих рішень на рівні держави, визначають провідні тенденції
розвитку соціуму, а подеколи є трансляторами важливої інформації про державні
утворення. Саме регіональний зріз проблем та очікувань є об’єктивним
показником загальної ситуації в країні. Це визначає активізацію наукового
інтересу полінаукових досліджень концептів «територія», «місце», «регіон».
Науковці виокремлюють такі найактуальніші проблемні напрями дослідження
окремих локусів, як: рівні розвитку і стосунки центру та периферій; проблема
кордонів (меж); протиставлення й певна конфронтація (насамперед, ідеологічна й
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культурологічна) окремих регіонів (Схід – Захід); зіткнення просторових логік –
територіальної й мережевої тощо [289,

с. 39]. З огляду на зазначене

усвідомлюється нагальність комплексних досліджень, спрямованих на пошук
ефективних механізмів просування, брендингування місць, територій, регіонів,
інших адміністративно-територіальних одиниць.
У контексті завдань цього дослідження важливо встановити розуміння
ключових понять і термінів, які окреслюватимуть напрями й інструментарій
наукового

аналізу.

Опорними

й

визначальними

характеристиками

для

виокремлення геобрендингу, а також його об’єктів є територія й місце. Слово
«територія»

в

Академічному

словнику

української

мови

подається

як

багатозначне: 1) частина земної кулі (суходіл, води й повітряний простір над
ними), що належить певній державі або входить до складу якої-небудь частини
світу; частина якої-небудь країни (область, район і т. ін.); 2) земельний простір,
зайнятий населеним пунктом, підприємством, установою тощо) [228, с. 86].
Важливим змістовим акцентом номінації є її географічна протяжність і
пов’язаність з адміністративно-територіальним поділом.
Відповідно до ст.ст. 132–133 Конституції України, її територіальний устрій
визначається

єдністю

й

цілісністю

державної

території,

а

систему

адміністративно-територіального устрою формують: Автономна Республіка Крим,
області, райони, міста, райони в містах, селища і села [120]. Стратегія сталого
розвитку «Україна – 2020», прийнята 12.01.2015, визначає мету, вектори руху,
дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних,
соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та
розвитку України [254]. Однією із 62 реформ, передбачених документом, є
децентралізація та реформа державного управління, що ставить за мету відхід від
централізованої моделі управління в державі, розширення можливостей і
відповідальності місцевого самоврядування, його самодостатності, сприяння
побудові ефективної системи територіальної організації влади в Україні. Нині для
України важливе вирівнювання у рівнях розвитку окремих територій із
задіюванням інструментів, які, з одного боку, сприятимуть розвитку та
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збереженню, збагаченню регіональних культурних цінностей і традицій; з
урахуванням природних, природно-ресурсних, історичних, соціокультурних
чинників розвитку кожного регіону, а з іншого – є маловитратними.
Економісти вказують на необхідність диференційованого підходу до
сприйняття територій залежно від атрибутивних ознак: за географічними
особливостями територію пропонують трактувати «як частину земної поверхні в
певних межах (державних, природних, економічних і (чи) адміністративних), що
характеризується

певною

площею,

місцем

розташування,

особливостями

ландшафту, розселення, господарським освоєнням тощо; територію також
розглядають як «особливу сукупність різноманітних елементів, які, будучи
залученими в процес виробництва й відтворення, можуть приносити дохід –
матеріальний і нематеріальний»; територія як товар має особливу, складну
багатогранну споживчу вартість, що переходить у властивість корисності для її
споживачів [172].
В. Дубейковський бере до уваги такі аспекти території, які, на думку
вченого, визначають особливості діяльності з просування: масштаб території – і за
площею, і за складністю структури управління; принцип «суми товарних
брендів»; територіальну ідентичність; залученість жителів у процес просування
[71, с. 97–100]. Останній елемент є особливо важливим, тому невипадково деякі
автори, підкреслюючи факт ролі населення, ведуть мову про просування не
територій, а «поселень», тобто «заселених територій» [90].
Людей із їхніми інтересами, ініціативами, очікуваннями, потребами й
реальними діями на благо міста Т. Нагорняк розглядає як важливий атрибут міста
та іншого урбаністичного утворення [159, с. 200]. Це узагальнення повною мірою
може бути поширено на будь-який населений пункт. Відповідно до ст. 1 Закону
України «Про місцеве самоврядування», розуміється поняття територіальної
громади як «жителів, об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища,
міста» або «добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний
адміністративний центр» [202]. Нині неможливо відкидати вплив краудсорсингу
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(«ресурс натовпу») як потужного чинника економічного його розвитку й
інструменту контролю за прийнятими місцевою владою рішеннями [73, с. 12].
Номінація «місце» розглядається авторами як більш конкретне поняття, така
собі «точка на карті» [71, с. 97]. Дозволимо собі не погодитися із цим
трактуванням, вважаючи «місце» у такому слововживанні синонімом «території»,
однак менш офіційним, менш формальним, таким, що лише вказує на характер
брендингу – не предметного, а саме територіального. Територія як об’єкт
брендингу може бути охарактеризована як складна цілісність географічнокліматичних,

господарсько-економічних,

політичних,

соціально-культурних

складових, людського капіталу, що формують соціальну багатофункціональну
систему. Підтримуємо позиції дослідників про те, що масштаб території – об’єкта
брендингування має оцінюватися не лише за площею, кількістю населення, а
насамперед за складністю структури управління. На просування території
впливатимуть інші чинники: адміністративна підпорядкованість; особливості
ідентифікація жителів з певною територією (фактори ідентичності будуть різними
у структурі брендингу країни (переважно ментальні) і міста (атмосфера міста,
міське середовище, досвід спілкування з об’єктом геобрендингу тощо)) [71, с. 98].
Інтеграційним елементом цього системного утворення є комунікації –
масові, соціальні, багатовекторні. Нині визнається системоутворювальна роль
комунікацій у людському соціумі. Підхід був обґрунтований Н. Луманом, який
розглядав саме суспільство як «соціальну комунікацію», вважаючи, що будь-які
соціальні системи утворюються лише на основі комунікацій [317, с. 105]. Тому
важливим елементом і атрибутом території можна вважати систему комунікацій,
яка формує так званий соціальний простір території різного масштабу. У
соціології комунікацій під соціальним простором розуміється форма існування
суспільства та перебігу подій у соціальному світі. Ключовим його елементом є
стосунки між індивідами (комунікації), а характеристиками – сформованість
певних груп, їхня щільність і розмаїття, зв'язки – всередині групи й з іншими
спільнотами;

інтенсивність

комунікацій [103, с. 67].

обміну

інформацією

та

частота

соціальних
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Основною функцією соціальних комунікацій вважається збереження й
передача соціальних знань, на яких і базується соціосистема – її стабільність і
можливість

прогресу.

Соціальні

комунікації

утримують

нематеріальний

компонент соціосистеми, виконують, крім інших, і таку важливу функцію, як
стабілізування матеріальних її складових [193, с. 51].
В. Ільганаєва визначає комунікаційне середовище як сукупність умов
(матеріально-речових, субстанційно-змістових, технологічних, організаційних), у
яких відбувається комунікаційна взаємодія і здійснюється комунікаційний процес
[232,

с. 165].

У

сучасних

умовах

вчені

розмірковують

про

феномен

соціоінфосфери – сфери соціальної реальності, що об’єднує сукупність потоків,
систем і мереж соціальної інформації, яка циркулює в соціотехнічних каналах і
засобах зв’язку. Вони вказують на орієнтування на раціоналізацію використання
інформації, управління її потоками, зокрема для забезпечення сталого розвитку
соціоприродного комплексу (інформаційного суспільства) [232, с. 316].
Інформаційний простір як форма існування соціальної інформації став
закономірним результатом розвитку таких процесів, як розвиток засобів масової
комунікації, інформатизація суспільства на основі комп’ютеризації, автоматизації
виробництва, інтелектуальної діяльності людини [232, с. 128]. Важливим нюансом
вважаємо зауваження В. Ільганаєвої про те, що метою сукупності інформаційних
потоків є задоволення потреб людини в інформації і знаннях «за узгодженими
правилами,

стандартами,

технологіями».

Болгарські

науковці

зауважують

постійну еволюційність цієї системи, підкреслюючи, що вона – не готове,
завершене, статичне фізичне середовище, а простір творчого інформаційнокомунікаційного процесу. Тобто, вона визнається ними як ноосферична,
ментальна, ідеальна, інтелектуальна динамічна єдність зв’язків [67, с. 14].
Говорячи про різні типи сприйняття простору (матеріальний, психологічний,
образний, політичний тощо), його оцінювання за різними ознаками й атрибутами,
необхідно враховувати специфіку соціальних комунікацій [289, с. 41]. На
організацію соціокомунікаційних потоків впливають такі особливості території,
як нерухомість, багатогранність (комплексний характер), труднощі оцінювання
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с. 41].

[187,

Сучасні

українські

вчені

досліджують

потужний

вплив

глобалізаційних процесів на перебіг регіональних суспільних комунікацій, які є
одним із

інструментів збереження й розвитку ідентичності. Залежність

інформаційно-медійної діяльності й соціальної активності індивідів взаємна:
соціопросторовий чинник лежить в основі руху формування інформаційних
потоків (їхнього напряму, інтенсивності, змістових концептів); останні ж своєю
чергою, впливають на соціальну активність індивідів [289, с. 39].
Просторовий підхід до соціальних комунікацій нині має прихильників,
зокрема й в українському науковому дискурсі. С. Катаєв виокремлює такі
емпіричні показники соціокультурного простору міста: щільність соціальних
комунікацій; зв’язки між індивідами (міжособистісні, общинні, сусідські);
ідентифікацію з містом; рівень соціального діалогу (міська влада, бізнес,
громада); соціальну політику [103, с. 69]. Нині говорять і про простір бренду, у
якому відбувається брендинг, який поєднує всі стосунки, пов’язані з брендом.
Бренд-простір розглядається як протяжність, вмістилище, у якому розташовані
бренди, надаються бренд-послуги, відбуваються бренд-події; бренд-простір
характеризується співіснуванням об’єктів, послуг і подій брендування [254, с. 14].
У

складному

контексті

суспільних

трансформацій

засоби

масової

комунікації визнаються учасниками формування соціальної і культурної ситуації
регіону. Великим є їхнє значення як життєво важливого елементу буденності, без
якого більшість не уявляє свого життя [134, с. 85]. Доведений усією історію
розвитку людства вплив медіа на сприйняття дійсності актуалізує проблему
пошуку найефективніших механізмів, факторів і технік медіа впливів в сучасному
світі. Людина все частіше віддаляється від сутності явищ і предметів, від самої
інформації, стаючи заручником засобів і джерел інформації [86, с. 64, 67].
Учені встановлюють залежність між характеристиками території й
характером системи комунікацій. Так, Ю. Фінклер, характеризуючи пресу
територіального соціуму (на відміну від центральної) як адекватну соціальній і
політичній ситуації в регіоні, як таку, що відображає реальні процеси й тенденції,
пропонує розглядати особливості функціонування друкованих медіа стосовно
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територіальних соціумів, що виокремлюються у територіально-кластерному
вимірі.

В

основу

типології

кладе

політичну

та

соціально-економічну

характеристику регіону. Виділяє на цій основі три типи соціумів: індустріальний,
сільськогосподарський, мішаний. Соціумами великих урбаністичних структур
вважає великі міста (з населенням 850 тис. – 2 млн. жителів) й агломерації (серед
основних соціальних характеристик називає такі, як: висока частка працездатного
населення; висока частка населення з вищою або середньотехнічною освітою;
висока частка міського населення, зайнятого у сфері промисловості та науки; коло
інтересів – економічна та політична, культурологічна інформація (не обмежена
регіональними подіями), зарубіжні новини, світоглядна інформація). До соціумів з
домінуванням сільськогосподарського населення відносить області з потужним
агровиробництвом,

децентралізованими

переробними

структурами

й

підприємствами (аудиторія передпенсійного й пенсійного віку; значна частка
населення зайнята в сільському господарстві; кількість осіб з вищою освіту
менша, ніж в середньому по Україні; підвищений інтерес до офіційної політичної
інформації, традиційної народної культури, релігійного життя, побутових,
моральних, сімейних проблем тощо). Мішаними соціумами, на думку дослідника,
є група областей з провідними обласними містами з населенням від 350 до
850 тис., які мають доволі розвинену промислову структуру, однак не
перетворюються на регіон суцільної урбанізації (характеристики цього типу
соціуму: висока частка населення, зайнятого в промисловості; відсутні значні
групи академічної та освітянської інтелігенції, студентства, інших активних
споживачів інформації; специфіка соціального замовлення читача полягає у
нижчому попиті як на аналітику, так і на традиційно консервативну офіційну
інформацію, домінують розважальні тексти) [275, с. 173, 171–172].
Важливою є ієрархізація об’єктів просування, або підходи до членування
території. У дослідженні О. Кобякіної [111, с. 11] розмежовуються такі об’єкти
брендингу, як країна, область (регіон), місто, інший населений пункт. Дослідники
визнають, що хоча просторові відношення в соціумі не тотожні географічним чи
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фізичним просторам, проте значною мірою залежать від цих принципів
моделювання дійсності [289, с. 36–42].
У контексті досліджуваної проблеми варто враховувати розгортання в
державі адміністративної реформи

–

Уряд

21 лютого 2018 р.

схвалив

законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою України»,
який після прийняття у форматі закону стане інструментом врегулювання
трирівневої

системи

адміністративно-територіального

устрою

України:

регіональний рівень представлений АР Крим і областями; субрегіональний рівень
формується районами; базовий рівень являтиме собою громади в складі одного
або декількох населених пунктів.
Регіон у тлумачному словнику української мови визначається як «певна
територіальна одиниця (район, область, зона), що вирізняється з-поміж інших
таких же

одиниць

специфічними

рисами

(географічними,

геологічними,

етнографічними, економічними та ін.) [229, с. 477]. У термінологічних словниках
поняття

є

багатозначним:

1) особливий

тип

території

(акваторії),

що

характеризується специфічною цілісністю, велика територіальна одиниця.
Виокремлюються природні, політичні, економічні, інші регіони; 2) територіальна
спільність, наділена соціокультурним кодом; 3) елітний зразок організації
життєдіяльності (як визнання людиною регіонального самовизначення) [88, с. 44].
Г. Пашкова в контексті державного управління розмежовує узагальнене й
конкретизоване розуміння регіону. У першому випадку він розглядається як
системна єдність комплексу підсистем та елементів; сукупність процесів,
відносин і зв’язків між ними (внутрішні взаємодії); стійкі зв’язки, з яких
виникають закономірності, закони і тенденції розвитку; зовнішні взаємодії і
впливи на систему. У конкретизованому вигляді регіон тлумачиться як складне
універсумне утворення самодостатніх складників – економічного, екологічного
(природного),

соціально-гуманітарного,

культурно-духовного,

політико-

ідеологічного, управлінського, що перебувають у діалектичній взаємодії,
відчувають постійний вплив зовнішнього середовища, мають стійкі зв’язки, які
зумовлюють закономірності, закони і тенденції його розвитку [182, с. 7].
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Глибоке розуміння регіону простежується в дослідженнях історика
Я. Верменич, яка розглядає регіон не лише як обєкт, а й як субєкт, який сам себе
вибудовує [34]. Вона вказує на необхідність подолання у вивченні регіонів
економоцентризму й географічних параметрів. Специфікою територіальної
організації в Україні вважає її пов'язаність із просторовою експансією, саме тому
місце так помітно впливає на сприйняття життєвих реалій [35].
Якщо говорити про просування окремих адміністративно-територіальних
одиниць, офіційно виокремлених на підставі нормативних актів, то під регіоном в
українському дискурсі можна розуміти АРК та області. У нашій роботі термін
«регіон» використовуватиметься у двох значеннях – і на позначення офіційної
адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область), і
на позначення території як сукупності природних, економіко-географічних умов,
людських, соціокультурних ресурсів, тобто як синонім до слова територія.
Поширеною

територіально

локалізованою

формою

організації

життєдіяльності суспільства, яка сформувалася історично й характеризується
щільністю населення на обмеженій території, розмаїттям і інтеграцією людської
діяльності, є місто [233, с. 233]. Міста ставали об’єктом наукового аналізу низки
глибоких і результативних досліджень. Нині диференціація міст здійснюється за
різними підставами: за кількістю населення й специфікою організації діяльності
(глобальні міста, мегаполіси; комфортні для проживання невеликі міста); за
спеціалізацією професійної діяльності (мономіста, міста-курорти, міста-музеї,
міста-наукові центри, інше) тощо.
Для виконання завдань цього дослідження актуальним є розуміння міста як
особливої соціальної системи, що складається із соціальних суб’єктів (людей як
учасників різних соціальних взаємодій), які взаємодіють у різних сферах у
соціальному й фізичному просторі. Особливості цієї соціальної системи
визначаються: соціальною гетерогенністю; інтенсивністю і розмаїттям соціальних
взаємин у різних сферах соціального простору; поверховістю соціальних зв’язків,
їхньою анонімністю, недовговічністю [41, с. 44]. Відповідно до окреслених
підходів будуть розглядатися й інші населені пункти як об’єкти просування
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технологіями

брендингу.

Якщо

в

зарубіжній

практиці

увага

науковців

зосереджена насамперед на містах як сформованих брендах, які мають явний і
значний потенціал для просування й приваблювання стейкхолдерів, то в Україні, з
огляду на місцеві особливості та її сприйняття історично як переважно аграрної
країни й залежності сучасного економічного розвитку від показників аграрної
галузі, актуалізуються й проблеми розвитку сільських територій. Особливо це
питання загострюється в умовах адміністративної реформи й формування ОТГ
(об’єднаних територіальних громад). Цим питанням приділяють увагу Т. Вакар
[32], Ю. Інковська [92], Л. Михайлова [149], О. Мороз [154]. Специфікою підходу
Н. Карачиної є розуміння територіального брендингу стосовно місцевих економік
як системи формування послідовно-логічного формування ресурсів, потенціалу та
активів розвитку громад. Це дає можливість наблизитися до моделювання
брендингу територій у матриці конкретного інституціонального середовища
окремих громад як самостійних динамічних об’єктів дослідження [101]. Саме на
ОТГ покладаються великі надії щодо відродження невеликих міст України, які є
потужними «місцями сили», які живляться величною історією – наприклад, місто
Галич на Івано-Франківщині (Маршрут №1. Вип. 66–67. С. 9).
Узагальнення

української

практики

й

великого

масиву

наукових

досліджень, дотичних до теми нашої роботи, дають підстави говорити, що
розвиток території привертає увагу насамперед як об’єкт економічних інтересів –
тоді автори виокремлюють такі його види, як рекреаційний регіон, спеціальна
(вільна) економічна зона, територія пріоритетного розвитку, промисловий
кластер, інноваційний парк тощо. Науковці розглядають їх насамперед як шлях
відродження й диверсифікації складних в економічному плані територій,
відновлення екологічної рівноваги, вирішення природоохоронних та інших
соціальних завдань. Спеціальні економічні зони зазвичай локалізуються навколо
транспортної інфраструктури (порти, аеропорти, залізниці, автомагістралі), у
туристичних центрах, промислових містах тощо – в Україні їх створено було
більше десяти («Славутич», «Трускавець», «Порто-Франко» (Одеса), «Ковель» та
інші. Такий статус території сприяє її інтегрованості в економічну систему,
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розвитку комунікаційної, ділової й соціальної інфраструктури. Однак не всім із
них вдалося досягти рентабельності [256, с. 62].
Потужним мотивом активізації діяльності регіонів дійсно є насамперед
економічний – через нерівномірність залучення інвестиційних ресурсів, яке
констатується в сучасному світі: 90% спрямовуються на світову економіку, 7% –
на національні і лише 3% дістаються регіональним економічним проектам [224,
с. 279]. Проте нині спостерігається диверсифікація розвитку регіонів й зміна
основних напрямів інвестування. Активно практикована в попередні періоди
стратегія розвитку великих міських агломерацій, яка полягала в концентруванні
ресурсів (фінансових, людських тощо) у містах, навколо яких об’єднувалися
навколишні території, перетворюється не стільки на чинник розвитку, як на
джерело низки проблем: транспортних, соціальних, побутових, освітніх тощо.
Виходом із проблемної ситуації може стати стимулювання самостійного розвитку
невеликих населених пунктів на основі посилення місцевих конкурентних
переваг, які в сучасних умовах не завжди пов’язані з індустріальним сектором.
Особливо важливим це завдання є для аграрних регіонів України. Їхній розвиток
на основі відновлення територіально-історичної ідентичності й повернення до
попередньої містоформувальної функції, сприятиме «збереженню людності» та
створенню «полюсів зростання» для навколишніх територій [90, с. 51–52].
Погоджуємося з авторами, що збільшення площі чи населення таких поселень не
повинно бути самоціллю, важливіше правильно використати й розвинути їхній
потенціал несхожості на інших. Серед переваг, які можна використовувати,
називаються виробнича спеціалізація, наприклад, сільськогосподарська, наявність
унікальних

екологічних

характеристик,

об’єктів,

інфраструктура,

у

т. ч.

туристична тощо [149].
Частотними або типовими контекстами вживання поняття геобрендингу (чи
брендингу територій) є дослідження територій інтенсивного розвитку на основі
інноваційних технологій, тому стала можливою така номінація, як брендинг
територій інноваційного розвитку. Вона стосується територій пріоритетного
розвитку, які розуміються як частина території України у межах однієї

39

адміністративно-територіальної одиниці, на якій протягом відповідного часу
встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та яка
відповідає критеріям: наявність вільної території для здійснення господарської
діяльності, що сприятиме збільшенню бюджету адміністративно-територіальної
одиниці;

необхідність

створення

додаткових

робочих

місць;

нестача

інтелектуального ресурсу для ефективного управління територією; відбулося
припинення

застарілих

неконкурентноспроможних

виробництв;

сталося

техногенне або стихійне лихо, що значно погіршило економічний стан [164, с. 22].
Як об’єкт наукового вивчення у розвідках із сфери туристознавства
представлений і термін брендинг дестинації. Під туристичною дестинацією, або
дестинацією (у перекладі з лат. «місцезнаходження») мається на увазі географічна
територія як мета подорожей, із чітко визначеними межами, необхідною
інфраструктурою, що забезпечують її конкурентоспроможність на ринку
туристичних послуг. Специфікою дестинації є те, що її фізичні й адміністративні
межі не завжди збігаються. Автори [284, с. 51], відштовхуючись від підходів
Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), розглядають дестинацію як
«фізичний простір, у якому туристи перебувають не менше доби із ночівлею, є
споживачами туристичних послуг». Вважається, що не будь-яка територія набуває
статусу дестинації, а лише та, що наділена набором ресурсів і атракцій. Брендинг
дестинацій

визнається

способом

комунікації

із

споживачами,

засобом

диференціації від інших територій, ґрунтуючись на її унікальній ідентичності.
Дестинаціями як об’єктами туризму й туристичного менеджменту можуть
бути країни, їхні регіони, міста, села, інші населені пункти, острови, навіть окремі
парки, вулиці тощо. Українськими прикладами дестинацій можна вважати
Сорочинський ярмарок, який проводиться у селі Великі Сорочинці на Полтавщині
з ХІХ ст., Андріївський узвіз, національний заповідник «Києво-Печерська лавра»,
«Труханів острів», «Асканію Нову»; «Курортполіс «Трускавець».
Отже, вважаємо, що територія, як специфічний об’єкт просування, є
складним комплексом елементів формування життєвого простору сучасної
людини, до яких можна віднести: географічно-кліматичні, природоресурсні,
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господарсько-економічні, політичні, соціально-культурні, людський капітал,
систему соціальних комунікацій, що формують соціальну багатофункціональну
систему. Можна говорити про такі територіальні одиниці – об’єкти просування
технологіями геобрендингу, як регіон, місто, селище, село. Залежно від завдань
брендингу можуть виділятися й дестинація, рекреаційний регіон, спеціальна
(вільна) економічна зона, територія пріоритетного розвитку, промисловий
кластер, інноваційний парк тощо.
До соціально-просторових характеристик, що мають братися до уваги в
процесі брендингування території, відносимо: географічну протяжність і
обмеженість кордонами, адміністративно-територіальний статус; місце в системі
координат «центр-периферія», входження в інші опозиції (ідеологічні, культурні,
економічні

тощо;

наприклад,

«Схід-Захід»);

сформованість

соціально-

економічних, соціально-політичних, соціально-культурних особливостей; систему
й характеристики соціально-комунікаційних зв’язків (які значною мірою залежать
від гетерогенності суспільних груп, сформованих на певній території, їхнього
розмаїття й рівня ідентифікації з нею, гармоніювання інтересів і очікувань,
інтегрованості в процеси просування території.
1.2. Діахронічний аспект геобрендингу в контексті інноваційного
розвитку територій
Бренд і брендинг та геобрендинг як діяльність, спрямована на просування
певних видів брендів, є ключовими поняттями, сутності яких буде приділена
увага у наступних підрозділах, у цій частині використовуємо їх у загальному
розумінні як концептуальну основу аналізу.
Узагальнення наукового дискурсу, присвяченого природі й особливостям
розгортання геобрендингу, дає змогу встановити безпосередній зв’язок між його
виникненням і зростанням популярності з усвідомленням необхідності розвитку
територій. Будь-який регіон нині розглядається як результат впливу низки
чинників на усі аспекти його життєдіяльності – від географічного положення,
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наявності ресурсного потенціалу, стану екології до рівня економічного розвитку,
сформованості умов проживання для мешканців, системи освіти й культури тощо.
Адже нині в умовах посилення центробіжних тенденцій суспільного розвитку,
визнання регіоналізації одним із актуальних пріоритетів суспільної модернізації
регіони мають самостійно вирішувати завдання пошуку ресурсів розвитку, нових
джерел для забезпечення свого існування.
Аналіз великого масиву історичних наукових джерел, дотичних до теми
дослідження, підтверджує наявність процесів, аналогічних брендуванню, і в більш
ранні історичні періоди, у різних соціально-політичних умовах. Території
споконвічно, з моменту становлення державності, виникнення кордонів між
землями, змушені були вирішувати завдання привертання уваги до себе. Такі
інтенції завжди носили економічний характер, оскільки розширювали джерела
позитивного впливу на інтенсифікацію їхнього розвитку. Логіка історичного
цивілізаційного поступу дає підстави говорити про те, що брендинг як суспільна
технологія відобразив практично всі стадії прогресу людського суспільства,
пов’язані з розвитком ринкового й інформаційного середовища [212, с. 13].
Очевидним є й те, що розгалуженої, системної й «прибуткової індустрії
брендингу» не могло виникнути в «доінформаційному» суспільстві [213, с. 34].
Хоча підґрунтя готувалося поступово. Споконвічне прагнення людини заявити
про своє авторство певного виробу чи право власності, популяризація й
просування певних товарів спочатку не пов’язувалися з конкретною територією.
Простір життєдіяльності людей в минулому був достатньо обмеженим, територія
мешкання сприймалася як константа, що не змінювалася протягом усього життя.
Уся господарська діяльність, міжособистісні контакти обмежувалися незначними
територіальними просторами, усі операції – обміну товарами, пізніше продажу –
спочатку здійснювалися без посередників. Виробники прагнули передусім
вирішити за допомогою певних знаків завдання специфікації, відокремлення,
індивідуалізації, асоціації, позначення й найменування, пов’язаних із конкретним
товаром [129, с. 84].

42

Формування уваги до певної територіальної одиниці – процес, розтягнутий
у часі на десятиліття і століття. Його каталізаторами ставали найрізноманітніші
чинники, які в загальному вигляді можна згрупувати за такими напрямами:
торговельно-економічні, релігійні, культурні, патріотичні національні настрої;
політичні (локалізування органів влади); ідеологічні тощо [127]. Хоча варто
визнати, що діахронічний аспект нині належним чином не документований, не
опрацьований на науковому рівні. Історія процесів брендингування погано
документована, хоча в багатьох джерелах знаходимо інформацію про форми
реалізації бажання людини позначити себе, свою участь у певних процесах,
ідентифікувати себе як власника (використовуючи тамгу – спеціальний знак
власності; клеймо, або бренд – для нанесення у різні часи на вироби з глини,
слонової кістки, порцеляни, бронзи, інших матеріалів). Чеські автори схильні
відносити час виникнення прототипів сучасних товарних знаків до періоду
рабовласницького ладу. Перші зафіксовані факти, що дійшли до нашого часу, –
висікання майстрами Ассирії й Вавилону спеціальних знаків на спорудах з
каменю – датують приблизно 4 тис. до н. е. [279, с. 7]. А. Пацула, Є. Злотницький,
посилаючись на британського дослідника Яна Еллвуда, вимірюють «вік»
«практики маркування товарів», чи «брендингу», понад двома тисячами років,
асоціюючи початки цієї історії із стародавніми греками й римлянами.
Першопричинами брендів вважають територіальну й економічну експансію ними
нових територій, активізацію торгівлі й комунікацій [181, с. 6]. Багато прикладів
зафіксовано в стародавньому Китаї й Індії [52, с. 13]. У середньовічну епоху
використання таких знаків стає необхідністю через низку причин: активне
залюднення територій; розширення спектру ремесел і виробництв, збільшення
кількості людей, задіяних у них; зростання конкуренції між виробниками
однотипної продукції; потребу контролю заявленої якості продукції, виставленої
на продаж; бажанням виділитися серед виробників продукції схожої товарної
групи і якості тощо. Брендинг, визнають учені, власне й виник, аби передавати
конкретну

інформацію

потенційному

покупцеві,

аби

позначати

свою

оригінальність, відмінність від конкурентів. Уже тоді оформлюються мета,
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спрямованість, формати комунікаційних обмінів між виробником (продавцем) і
споживачем товару.
У 1266 р. англійським парламентом приймаються перші законодавчі вимоги
наявності обов’язкового знаку виробника булок і хліба; у ХІІІ ст. набувають
поширення водяні знаки для розрізнювання виробників паперу [153, с. 10], тобто
знаки набувають характеру правового захисту інтересів власника й виробника.
Таким чином, пізніше ідентифікація автора, виробника, потім – продавця товару
стає не правом чи бажанням, а обов’язком, регламентованим певними
нормативними документами, які до того ж сприяли диференціації функцій і форм
таких знаків.
Практику, яка віддалено нагадує сучасні практики й способи брендування,
переслідуючи, однак, таку саму мету (до повного її виокремлення як
технологічного

виду

діяльності,

зокрема

диференціації

геобрендингу

як

відгалуження брендингу, орієнтованого на просування своєрідного об’єкта
брендингування – території), ми пропонуємо кваліфікувати як праформи
геобрендингу. Під праформами розуміємо особливу стадію розвитку сучасного
явища геобрендингу, комплекс суспільних передумов, у яких простежувалися
певні ознаки брендингової технології (формувалися функції, виокремлювалися
практичні завдання, диференціювалися й устатковувалися форми здійснення
тощо).

На

основі

узагальнення

багатого

емпіричного

матеріалу,

що

характеризується широкою географією, праформи геобрендингу можуть бути
зведені до двох найзагальніших типів: релігійних і світських. Вони репрезентовані
різними видами подій і зусиль, які сприяли досягненню конкурентності територій,
їхній популяризації за межами цих територій.
На українських землях практикувалися обидва типи. Хронологічно раніше
використовуються й розвиваються релігійні. Саме храми були основним
прийомом привертання уваги в епоху Античності й Середньовіччя. VІІ
Вселенський собор, так званий Нікейський (VІІІ ст.), визнав святі місця гідними
поклоніння і вшанування [300]. Люди пішки долали великі відстані, йшли на
прощу, аби пережити унікальний духовний досвід. Святі місця ставали об’єктами
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паломництва великих мас людей, з часом обростали потужною інфраструктурою,
яка сприяла розвитку регіону у деякі періоди.
Національна святиня українського народу – Києво-Печерська лавра – здавна
була потужним осередком духовності, приваблюючи тисячі прочан-вірян з усієї
Київської Русі з кінця ХІ ст. завдяки комплексу таких культурних передумов, як:
1) зберігання у її храмах християнських святинь (чудотворної ікони Успіння
Божої Матері, принесеної в Київ ще в 1073 р. грецькими майстрами; мощів
святителя Михайла, першого митрополита Київського, гробниці з частками мощів
всіх преподобних печерських, гробниці преподобного Феодосія, срібної раки з
главою святого Рівноапостольного князя Володимира, ікони з мощами помісних
та загальнославних святих тощо); 2) активна подвижницька діяльність духовних
провідників лаври; 3) високий духовний і, що важливо, – інтелектуальний рівень
ченців, що сприяло поширенню на українських землях освіти і культури;
4) канонізація з часом печерських подвижників; 5) спорудження низки нових
храмів – в умовах, коли поява кожної кам’яної будівлі в умовах браку каменю
ставала помітною подією.
З огляду на християнські традиції українців такими центрами стали не лише
Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Софійська лавра, а й багато інших. Так,
лише у Києві, як свідчать документальні дані, у Х – ХІ ст. було закладено 38
храмів [141, с. 310–311].
Одним з найбагатших міст Київської Русі був Чернігів, певною мірою навіть
конкуруючи з Києвом. Спасо-Преображенський собор – головний храм
Чернігівської землі, ровесник Софії Київської, був закладений 1035 р. Іншу
визначну пам’ятку древнього Чернігова – Борисо-Глібський собор – було
збудовано між 1115 та 1123 рр. Невелика Іллінська церква на схилах Болдиних гір
– також ровесниця печер Києво-Печерської лаври [104].
У період розквіту Київської Русі давньоруський град Галич (сучасне село
Крилос на Івано-Франківщині) за значущістю не поступався Києву, Чернігову,
Новгороду. Коли Київ було зруйновано монголо-татарською навалою, Галич
перебрав на себе роль столиці Русі і протримався в цьому статусі аж до ХІV ст. У
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кафедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці, що був збудований в ХІІ ст.
у центрі Галича, відбувалися урочисті церемонії інтронізації галицьких князів, які
отримували титул королів. Успенський собор у ХІІ ст. був одним із найбільших в
Європі християнських храмів [161].
Усі храми були осередками активних комунікацій, обміну інформацією між
представниками різних регіонів, сприяли поширенню відомостей про їхні
геопереваги. Завдяки таким чинникам у добу Київської Русі, як першого
державного утворення східних слов’ян, не лише приваблювалися нові гості до
міст і містечок, території могли розраховувати на більшу увагу і прихильність з
боку князя і його оточення. Це, у свою чергу, також сприяло активнішому їх
розвитку, надання їм більш широких прав. Потік відвідувачів середньовічного
Києва, наприклад, зростав до десятків тисяч на рік. Це зумовило розвиток
розгалуженої системи їхнього обслуговування, до якого неминуче долучалися й
світські особи. Розвивалася не лише територія храму, а й міська інфраструктура.
У IX–X ст. міста переважно були фортецями. Тому ремісники й торгівці
зосереджуються

в

самостійних

поселеннях,

які

лише

з

кінця

X ст.

перетворюються на міські околиці. Ці поселення із зрозумілих причин спочатку
були за межею міста – біля річки, на подолі (простір між фортецею і річкою).
Подеколи їхня територія була вражаючою: так, площа укріпленої частини
(дитинець) Києва становила 90 га, а разом з ремісничо-торговими посадами 380 га
[96]. Таким чином, вони суттєво змінювали характер середньовічного міста. Це,
своєю чергою, сприяло виникненню світських праформ геобрендингу, до яких
можна віднести розвиток міст, інших населених пунктів як центрів торгівлі.
Найрегулярнішими з них були два основні напрями: у формі організації постійних
ринків і ярмаркової діяльності. Насамперед активно розвивалися місця торгівлі,
безпосередньо пов’язаної з місцевим виробництвом і ремеслами, у яку були
залучені багато городян. Лише у Києві, населеному ремісниками різноманітних
спеціальностей, діяло вісім спеціалізованих ринків – на кожному продавалися
певні товари. Причому, як вказують дослідники, і релігійні, і світські форми
популяризації територій переважно концентрувалися навколо храмів як вітальних
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центрів середньовічного міста. На українських землях релігійні й світські форми
просування території подеколи об’єднувалися –характерним для ринків Київської
Русі було спорудження на них або на невеликій відстані від них храмів. Крім того,
що така близькість була зручною для прочан, згідно з одним із Статутів князя
Володимира, саме на церкву покладалося завдання нагляду за мірами й вагами в
містах [98].
Ярмарки влаштовувались у найбільш людних і відвідуваних місцях, біля
храмів, церков, монастирів. Монастирі отримували частину ярмаркових мит, тому
були безпосередньо зацікавлені в активізації такої діяльності. Нерідко завдяки їй
навколо монастирів виникали нові міста.
Українські землі, починаючи з ХVІ ст., масово приваблювали купців з
великих європейських міст, країн Сходу. Загалом через Дніпро пролягав водний
шлях «із варяг у греки», що інтенсифікувало торговельні потоки в обох напрямах.
Із Візантії на Русь везли дорогі тканини, книги, ікони, вина, фрукти, овочі та
прянощі, скляні й ювелірні вироби. Із північних районів переправляли Дніпром
ліс, мед, хутро, віск. Активна торгівля велась також із країнами Поволжя.
Постійно Русь підтримувала торговельні зв'язки з Німеччиною, Угорщиною,
Чехією, Польщею [96]. Інформація про місто розносилася активно і швидко усім
християнським світом. Ярмаркова діяльність розглядається дослідниками як
основний організаційно-рекламний інструмент того часу, підкреслюється хороша
організованість цього сегменту [97]. Вона сприяла формуванню українського
внутрішнього ринку й міжнародної торгівлі. Ярмарки тривали декілька днів,
навіть тижнів. Міста для проведення ярмарків визначалися великокнязівськими і
королівськими грамотами (одна із прагматичних причин, чому такою важливою
була для міст увага князя). Дослідження дає підстави визнати, що образ Києва як
політичного й економічного центру держави також сформувався переважно
завдяки статусу потужного торговельного центру із зручним місцеположенням.
Історично відомі такі ярмарки, крім Києва, у Львові, Перемишлі, Галичі,
Луцьку, Ярославі (тепер – територія Польщі). Безумовно, що такий розвиток цих
територій значною мірою був визначений історично: зручним географічним
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положенням на перетині торгових шляхів, потужною водною артерією Дніпра,
хорошими природними умовами, які давали достатньо дешевого й близько
розміщеного матеріалу для будівництва й інших ремесел. Як і нині, люди, що
населяли ці землі, ефективно розпорядилися наявними ресурсами. У ХVІІ ст. вже
кожному українському місту й містечку при заснуванні надавалося право на одинтри ярмарки на рік [113].
Відразу після виникнення фортеці Харків біля неї почав селитися торговоремісничий люд. Місто поступово перетворювалося на центр ремесел (про що
свідчили назви перших слобід – Гончарівка, Журавлівка) і торгівлі – з шести
найбільших ярмарків Слобожанщини чотири проходили в Харкові: Успенський,
Хрещенський, Троїцький, Покровський [95].
Завдяки торговельній діяльності сформувалися

й певні професійні

спеціалізації, які асоціюються насамперед із українськими землями. У XVI–
XIX ст. певна частина населення, іменована чумаками, займалася торговельновізницьким промислом. Спочатку основним товаром, який вони перевозили на
великі відстані, у тому числі й в інші країни були: сіль – із прикарпатських озер і
Криму, рибу – з Криму, пониззя Дніпра і Дону. Прикарпатські чумаки (їх ще
називали коломийцями, оскільки однойменне місто було центром солеваріння)
свого часу забезпечували південні землі України. Із заходу вони привозили хліб,
речі господарського вжитку, навіть дерев’яні церкви. Після загарбання
західноукраїнських земель польською шляхтою сіль почали транспортувати з
півдня Криму [291]. Пізніше асортимент вантажів чумаків розширювався, а
маршрути пролягали переважно в південному напрямку. Наприкінці XVIII – у
пер. пол. XIX ст. вони транспортували до чорноморсько-азовських портів зерно,
будівельні матеріали, інші вантажі, а на зворотному шляху вивозили традиційну
продукцію – сіль і рибу [291]. Чумаки були важливими трансляторами інформації
про переваги територій, які вони представляли.
Стосовно комунікацій, які супроводжували розвиток міст та інших
територій, варто вказати на літописи – як доволі детальне фіксування подій, у
тому числі й економічного характеру, діяльності князів із позиціонування своїх
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володінь тощо; своєрідну рекламну роль виконували оздоблення майстрами
виробів (клеймо ремісника; печатки, прапори, скриньки, кубки, інші атрибути
ремісничих цехів) [97].
В умовах меншої інтенсивності комунікацій у порівнянні із сучасним
періодом, меншої кількості комунікативних контактів, будь-яка більш чи менш
вагома подія привертала увагу населення – власного і з суміжних місцевостей,
позитивно впливала на інтерес до території, населеного пункту. Тому таким
подіям надавалась інформаційна підтримка, можлива й доступна у той період. До
таких подій можна віднести: візити відомих людей, представників влади; ведення
бойових дій на невеликій відстані від території, народні промисли; відкриття
(університетів, залізниць). Однак дослідники визнають, що такі події носили
переважно спорадичний

і спонтанний характер,

визначалися

природним

розвитком історії чи з волі влади. І. Агєєв припускає, що брендинг з’являється «як
випадковий позитивний ефект від реакції населення на великі історичні події в
регіоні» [3, с. 157, 160].
У середині XVІІ – ХVIII ст. ще однією причиною масового інтересу до
певних територій стають лікувальні грязі й води, навколо яких пізніше виникають
курортні спа-центри (Франція, Німеччина). Традиція «їздити на води» стає згодом
популярною в Європі. Так само позиціонували себе й населені пункти, що
розбудовувалися навколо цілющих джерел з мінеральними водами й на
українських землях, однак через менш активні комунікації, відсутність
інформування й транспортного сполучення залишалися не такими популярними.
Першу водолікарню на сірководневих джерелах із цілющими властивостями
біля Любеня Великого неподалік від Львова, хоча й доволі примітивну, збудували
ще в XVI ст. А «відкрив» їхню силу пастух панської худоби, у якого був хворий
хребет. Після щоденного купання у джерельній воді із запахом зіпсованого яйця
протягом літа він видужав. Інформація про це розносилася околицями,
передавалася з уст в уста (ефект цієї технології для геобрендингу відзначається і в
більш пізні періоди, і в наші дні). Це приваблювало до Любеня людей із
хворобами хребта, суглобах. Біля сірководневих джерел вони розбивали для
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ночівлі шатра, курені і купалися у підігрітій цілющій воді у привезених із собою
котлах. Пізніше для заможних відвідувачів встановили спеціальні лікувальні
ванни. Наприкінці XVIII ст. у Любені збудували кілька пансіонатів, готелів і
приміщення для лікування мінеральними ваннами.
Перші лазні і житлові приміщення для відпочивальників Трускавця
з’явилися у 1827 р., у 1836 р. почалося будівництво бальнеологічного курорту, а в
1892-му було побудовано приміщення для інгаляцій системи Вашмута, завдяки
чому курорт одразу піднявся на рівень таких оздоровниць європейського
значення, як Бад-Райхенгалль та Вісбаден [287].
Першими геобрендинговими проектами в Старому Світі вважаються також
міста-курорти (XVIII – поч. XIX ст.), у Новому Світі – міста США, які стали
результатом активного, стрімкого освоєння нових територій переселенцями [325,
с. 187–190; 37, с. 15–16].
Урбанізація американських територій спричинила явище бустеризму (від
англ. Boost – «підтримувати, рекламувати»), а саме: виникнення локальних
рекламних компаній. Як підкреслює Г. Полішко, це було об’єднання зусиль
місцевих

активістів-патріотів,

товаровиробників,

землевласників

заради

заохочення на свої території нових поселенців, а згодом – для залучення
інвестицій

[187,

с. 44].

Причому,

не

завжди

таке

інформування

було

добросовісним і максимально чесним, комунікації спрямовувалися насамперед на
досягнення економічних інтересів [36, с. 4]. Якщо спочатку такі зусилля були
справою аматорів, що вболівали за долю свого краю, власного підприємства чи
справи, то пізніше, у середині ХХ ст., коли активізуються й розширюються
міжнародні зв’язки, міста стають активними гравцями міжнародних ринків,
відповідно досвід акумулюється, узагальнюється й починає «набувати обрисів
науки та управлінської дисципліни» [187, с. 44, 46].
Після активних наукових досліджень бренду товарів, речей, ще у 1970-х рр.
американські маркетологи визнали доцільність розширення підходів до розуміння
бренду і створення такого напряму, як брендинг країн [207]. Однак дослідники
підкреслюють, що первинним було поняття «бренд міста», а «бренд країни» та
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«бренд регіону» з’являються пізніше [315]. Лише в другій половині ХХ ст.
геобрендинг починає репрезентуватися комплексними проектами регіонального і
державного брендингу, які набувають масового характеру [36, с. 10].
Зазначене свідчить, що в усіх випадках містами, іншими населеними
пунктами, загалом територіями, використовувалися певні переваги надзвичайно
широкого спектру – природні й цілеспрямовано створені людиною. Ефективне їх
використання сприяло стрімкому розвитку територій, давало поштовх для
освоєння нових напрямів діяльності. А серед інструментів геобрендингу
особливої ваги набувають комунікації.
Можна констатувати, що технологія геобрендингу має тривалу й багату
історію. Праформи геобрендингу репрезентовані двома типами: релігійними
(будівництво храмів, розвиток навколо них інфраструктури міста) і світськими
(розбудова міст як центрів торгівлі – насамперед, у формі ринків і ярмарків,
поширення освіти, зведення архітектурних пам’яток). Особливістю української
історичної практики є поєднання цих форм, що давало потужний поштовх
розвитку території. Фактично, геобрендинг розпочинався із брендингу міст, далі
оформлюється й такий його різновид, як брендинг інших територій і держав.
Завданнями й функціями праформ геобрендингу можна вважати: створення
умов для розвитку міста; зміну характеру міста – із міста-фортеці на містоторгівельний центр і його статусу в загальній структурі державного утворення
завдяки визнанню його досягнень (князем, центральною владою); сприяння
укріпленню

авторитету церковних

і

державних інститутів;

забезпечення

передумов для консолідації суспільства; формування набору комунікативних
прийомів для просування переваг території.
Нині вже достатньо емпіричного матеріалу й наукових узагальнених, аби
говорити про певну періодизацію

геобрендингу,

виокремлення

періодів,

позначених «продажем території», – спочатку через товари, виготовлені в її
межах (своєрідний симбіоз брендингу комерційного й геобрендингу у сучасному
їх розумінні), а потім з використанням інших переваг.
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У сучасному науковому дискурсі спостерігається два полярних підходи
щодо хронологічних меж історії брендингу: одних дослідників можна назвати
прихильниками так званої «документальної», або «теоретичної», або сучасної
історії, яка вичерпується приблизно 130 роками. Автори говорять про
виокремлення брендингу із звичайного прямого збуту, визнаючи, що спочатку
технологія стосувалася товарів, пізніше до об’єктів брендингу додаються послуги,
ідеї, люди, території [129, с. 84.]. М. Арпентьева, С. Брайцева починають
теоретичну

історію

геобрендингу

з

другої

половини

ХХ ст.,

фактично

ідентифікуючи її з історією брендингу [10, с. 61–64].
Другий підхід представлений дослідженнями, які ототожнюють еволюцію
брендингу й торгівельної марки загалом, вимірюючи її декількома тисячами років
[212; 70; 181; 297; 41; 279]. І. Рожков, В. Кісмерешкін пов’язують формування
передумов брендингу із такими стадіями суспільної еволюції, як: первісна,
первісно-общинна, аграрна, реміснича, промислова, механізації, автоматизації,
інформатизації, які ознаменувалися якісними інноваційними змінами [212, с. 13].
Н. Влащенко виводить початки брендингу з появи перших брендів (ХІІІ ст. до
н.е.) [41, с. 5]. Г. Плисенко виокремлює такі основні етапи еволюції брендингу:
1) доступ до ресурсів; 2) ідентифікація товару; 3) технократизм; 4) маркетинг;
5) бренд [185, с. 6]. Автори визнають, що процеси просування територій
відбувалися і стихійно, і цілеспрямовано.
Вважаємо за можливе, інтерпретувавши обидва підходи, на основі низки
наукових джерел [3 – 4; 68; 70; 181; 219; 153; 9] запропонувати періодизацію
практики

геобрендингу,

яка

з

часом

супроводжувалася

оформленням

і

деталізацією його теоретичної історії як наукового напряму. Вона, на нашу думку,
може бути представлена чотирма періодами: доісторичним, документальним,
сучасним

і

новітнім.

Усередині

кожного

з

них

(крім

доісторичного)

виокремлюється етапи.
Доісторичний період (4 тис.р . до н.е – сер. ІХ ст.) характеризується
виникненням прото-брендів як перших спроб ідентифікації виробника, власника,
продавця товару – в умовах обмеженого товарного обміну, мінімального
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інформаційного обміну й контактів [212, с. 13], фактичної відсутності конкуренції
на певній, невеликій за обсягами території. Територія не була ключовим
чинником

ідентифікації

продукції.

Просування

території

відбувалось

опосередковано – через інформацію про вироблені товари, та з часом певна
продукція починає чітко асоціюватися із місцем виготовлення.
Документальний період (др. пол. ІХ – ХІХ ст.) може вважатися переважно
історією брендингу загалом, комерційного або товарного, і зародження окремих
елементів технології просування територій, яка тут носила опосередкований
характер і не була самостійною метою. Однак саме у цьому періоді сформувалася
система комунікацій, які пізніше стали основою геобрендингу. Документальний
період репрезентований чотирма етапами. Перший (др. пол. ІХ – ХІІІ ст.)
вирізняється виникненням прабрендингових явищ (релігійних, світських), які
включали використання ремісничого клейма, тамги, графіті, архітектурні й інші
інструменти передачі інформації про переваги території; основними адресатами й
зацікавленими особами у такій інформації були зовнішні аудиторії – купці,
паломники з інших регіонів тощо. Інформаційний обмін відбувається в умовах
інтенсифікації контактів, виходом їх за межі певних територій; в інформаційному
й товарному обміні з’являється посередник, що впливає на характер і завдання
комунікації; метою відповідних комунікацій було забезпечення специфікації,
диференціації, індивідуалізації певної продукції (в умовах збільшення її кількості
й вибору) на відповідній території, асоціювання товарів із місцем виготовлення.
Другий етап (ХІV – ХVІ ст.) характеризується розширенням функцій
брендів,

характерних

для

попереднього

періоду,

ключовим

елементом

інформаційного обміну між виробниками й споживачами продукції стає реклама.
Усвідомлюється пов’язаність товарів і послуг з певними територіями. Більше
того, такий зв'язок продукції з місцем походження дає її переваги перед
конкурентами, тому усвідомлено використовується виробниками і продавцями.
Збільшується набір інструментів і каналів поширення інформації про переваги
територій. «Бренди обов’язково з’являються у результаті збільшення відстані між
покупцем і продавцем», – писав С. Анхольт, а саме зростання дистанції він назвав
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неодмінною передумовою реалізації бажання розширення бізнесу, аби отримати
прибутки з «більш широкого ринку» [5, с. 35, 36–37].
На третьому етапі (ХVІІ – ХІХ ст.) популярність територій посилювалася
реальним

розвитком

інфраструктури

(насамперед

транспортної,

зокрема

виникненням залізниць). Інтенсифікуються комунікації й інформаційний обмін.
Продовжує залишатися впливовою технологія «з уст в уста», важливими
каналами інформування стають салонні бесіди, неформальні комунікації.
Маркування продукції детермінувалося необхідністю закріплення прав на товар,
зазначенням місця його створення. У період розвитку масового фабричного
виробництва, формування масового ринку виникає нове завдання – виокремлення
товару з групи схожих чи однакових завдяки особливим їхнім іменам або
впізнаваним знакам [181, с. 8]. Великі торговельні марки витісняють дрібних
виробників. Додається важлива зацікавлена аудиторія – туристи, які відвідували
певні території з метою оздоровлення (розширення інструментів, зміна значущих
переваг території). Розвиток товарно-грошових відносин актуалізував розширення
комунікацій для залучення покупців, що сприяло зростання прибутку територій,
формуванню їхніх функціональних переваг у структурі більших територіальних
утворень, зростання впливу на суспільні процеси.
Сучасний період (ХХ ст.) є часом оформлення бренду торгової марки й
розуміння геобрендингу як діяльності, спрямованої на просування територій. Він
має такі етапи: 1) 1930-ті роки – уповільнюється зростання основних ринків,
розпочинається Велика депресія у США. Це ускладнило товарний обмін і
зумовило більш жорсткі вимоги до рекламної комунікації, яку звинувачували в
маніпулюванні

свідомістю

споживачів.

Важливим

напрямом

брендингу

залишається просування територій, насамперед завдяки розвитку туристичної
галузі. Важливим комунікаційним засобом стає друкована продукція (афіші,
плакати, листівки) [219, с. 18]. Можемо припустити, що саме економічна
стагнація стала однією із причин актуалізації геобрендингу – брендингу не
товарів, а територій. Про брендингові комунікації цього періоду можна говорити,
як про кризові комунікації, які мали реактивний характер; 2) 50-ті рр. ХХ ст. –
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відбувається формування раціональної школи брендингу. Домінують прості й
зрозумілі рекламні тексти, побудовані на методах демонстрації і свідчень.
Розвивається багаторівнева система брендингу територій, задіювання успішних
стратегій їхнього позиціонування забезпечило порівняно швидке відновлення
зруйнованих європейських територій після Другої світової війни; 3) кінець 50х рр. ХХ ст. – 60-ті рр. – «емоційна хвиля» брендингу (вихід книги В. Паккарда
«Приховані мотиви, що вмовляють» – про емоційні, іміджеві, психологічні
особливості реагування споживача на товар), поширюється реклама, мета якої –
«продавати хороший настрій», іміджева реклама. Водночас із загостренням у
Європі проблеми залишення населенням неперспективних, депресивних регіонів
через зниження державного регулювання, зменшення соціальних гарантій,
введення торгівельних обмежень, які спричинили зубожіння значної частини
населення, необхідність пошуків ним інших можливостей, знову актуалізує увагу
до просування територій – із залученням ПР-фахівців, причому у достатньо стислі
терміни. Цей період окремі автори пов’язують власне з оформленням поняття
геобрендингу й формуванням таких технологій, як подієва комунікація і робота з
пресою, які, однак, ще не носили системного характеру [12, с. 9–10]. У
радянський період такі процеси набувають цілеспрямованості й системності, хоча
відповідна термінологія й стратегія ще відсутні. До поширених засобів
привертання увагу до території, її популяризації належали увічнення пам’яті
відомих земляків; відповідна топонімія; спорудження пам’ятників; залучення до
процесу територіальної ідентичності художньо-мистецької продукції: кінотворів,
художньої літератури тощо, щедро фінансованих з державного бюджету.
Радянський територіальний брендинг, на відміну від дореволюційного, був
усвідомленим,

активно

експлуатуючи

принципи

героїзації

постатей

і

міфологізації подій [3, с. 157]; 4) 1970-ті рр. У цей час оформлюється «позиційний
підхід», згідно з яким визнавалося, що компанію, яка першою зайняла позицію в
свідомості споживача, неможливо позбавити цього місця [215, с. 77]. Завданням
брендингу ставало досягнення пріоритетності позиції бренду в товарній категорії,
здатної вплинути на свідомість реципієнта. Період позначений пошуком
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ефективніших форматів рекламно-комунікаційної діяльності, обґрунтовується й
культивується її здійснення на основі соціальних орієнтацій та уподобань
аудиторії [13, с. 81]. Простежується чергова хвиля інтересу до брендингу
територій [219, с. 18]; 5) кінець 80-х рр. – поч. 90-х рр. ХХ ст. – соціальний, чи
духовний

брендинг,

спрямований

на

формування

соціально-політичних

орієнтацій; оформлюється нове бачення характеру комунікацій, спрямованих на
просування брендів – із виходом дослідження Д. Шульца і Б. Барнса «Стратегічні
бренд-комунікаційні кампанії» [298] розпочався перехід від традиційної реклами
до інтегрованих маркетингових комунікацій, що забезпечували комплексний
постійний комунікаційний вплив. Оцінені переваги мотивуючих комунікаційних
програм і програм лояльності.
Новітній період (кін. 1990 рр. – XXI ст.) може бути визнаний часом
систематизації проблеми розвитку й просування територій, оформлення в умовах
загострення конкуренції геобрендингу як самостійного наукового напряму, який
накопичив авторитетну й потужну бібліографію (наукові статті, дисертаційні
дослідження), однак визначення й усвідомлення його поліпредметної природи ще
не відбулося, наукові дослідження носять розрізнений, фрагментарний характер.
Відбувається перехід від просування місця (place promotion) і маркетингу
територій до власне брендингу, що пов’язують із науковими дослідженнями
С. Анхольта. Його стаття 1998 р. стала відправним пунктом розмежування на
рівні теоретичного дискурсу понять «маркетинг» і «територіальний брендинг».
Автор першим провів аналогію між територією і товаром, охарактеризував процес
брендингу території, як складного комплексу ресурсів, з точки зору уже звично і
більш зрозумілого комерційного брендингу – товару чи послуги.
Простежується еволюція розуміння геобрендингу і його мети і завдань:
підхід, за яким визнавалася маркетингова його природа (С. Анхольт, П. Котлер,
Ж. Торрес, О. Панкрухін, Д. Богуш, О. Соскін, В. Бебик), а метою «продати
територію» дорожче, захистити її активи (матеріальні і нематеріальні) території,
поступово замінюється іншим, у якому фокус уваги зміщується з матеріальних
показників на довгострокову перспективу території як духовної цінності. У цьому
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контексті брендинг території розглядається як комплекс таких завдань:
визначення візії, стратегії розвитку та посилення привабливості території для
споживачів (мешканців, сторонніх спостерігачів та гостей) [156, с. 139–140].
У 1990-ті роки із виникненням інтернету змінюються інструменти й система
брендингу. З’являється поняття інтернет-брендингу [219, с. 18]. У 1990–2005 рр.
виходять монографії, реалізуються проекти міжнародні, сучасні державні
програми, відбувається формування брендингових (консалтингових) агенцій;
2006–2018 рр.

–

геобрендингу

на

час

активної

системну

реалізації регіональних проектів;
основу.

Геобрендинг

збагачується

перехід
новим

комунікаційним інструментарієм.
Автори говорить про народження нової соціальної структури, нового
способу розвитку – інформаційного капіталізму, який приходить на зміну
капіталізму індустріальному. Більше того, нині йдеться і про виникнення нового
суспільства із домінуванням

технологій, спрямованих на генерування знань,

обробку інформації, символічної комунікації, що стають фундаментальними
джерелами продуктивності і влади. У таких умовах практично вся інформація стає
комерційною, а це зумовлює необхідність спеціальних прийомів доведення її до
аудиторії [212, с. 15]. Змінюється природа і характер комунікацій, в основі
комунікаційних технологій (що отримують назву «тотальні комунікації» [13,
с. 84] – задіювання усіх ресурсів спілкування цільових аудиторій з брендом, що
робить повідомлення більш ефективними й забезпечує оперативне реагування на
них. На думку О. Соскіна, керівника низки брендингових проектів, брендинг
актуалізується в епоху мережевого, горизонтального типу розвитку, коли
зменшується

монопольний

вплив

наддержав

і

територіальні

утворення,

насамперед міста, починають відігравати усе більшу роль [213, с. 5].
Поділяємо позиції дослідників, які розглядають геобрендинг як практичну
комунікацію на трьох рівнях: національному, регіональному, галузевому [12,
с. 15]. У цей час можемо констатувати диференціацію галузевого брендингу, що
охоплює широкий спектр об’єктів, цілей та інструментів. Оформлюються такі
самостійні напрями, як: політичний брендинг, виникає революційна технологія
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HR-брендингу (як межове явище на стику маркетингу й управління персоналом,
робота з репутацією компанії як роботодавця; процес, за допомогою якого
співробітники засвоюють бажаний образ компанії і передають його споживачам
та іншим організаціям) [82, с. 120–121]), архітектурно-містобудівний брендинг (як
сума процесів, спрямованих на створення інноваційного міського середовища за
допомогою засобів архітектури) [7], гастрономічний [284], геокультурний
брендинг, сувенірний брендинг (як територіальний ідентифікатор туристичної
дестинації) [49], інші.
Погоджуємося

з

авторами,

які

визнають

безпосередню

залежність

виникнення територіального брендингу як інструменту розвитку держави,
окремого регіону чи населеного пункту від масштабування процесів нівелювання
культурних і економічних міждержавних кордонів¸ формуванням сучасного
глобального ринку [285]. Матеріали аналізу засвідчують, що геобрендинг став
інструментом розвитку й просування територій – від формування репутації місця,
його просування, рекламних і PR-комунікацій, суспільної дипломатії.
Отже, можемо стверджувати, що формування передумов геобрендингу має
тривалу історію, яку нині оцінюють неоднозначно представники різних наукових
концепцій. Однак безумовний його тісний зв’язок із основними етапами розвитку
ринку й комунікаційних процесів. Технологія сприяла поширенню інформації про
переваги й специфіку пропозицій послуг, пропонованих територіями потенційним
споживачам.
1.3. Теоретико-методологічні підходи до визначення геобрендингу й
аналіз понятійно-категоріального апарату
Попри

активізацію

практичної

діяльності

геобрендингу,

інтенсивне

зростання останніми роками кількості наукових досліджень різного масштабу –
від статей до монографій, дисертаційних досліджень і великих практичних
проектів, які виходять у площину брендингу загалом та геобрендингу зокрема,
досі немає єдиного підходу до тлумачення цього міждисциплінарного поняття.
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Науковці, вказуючи, що «кількість визначень вимірюється десятками», визнають,
що це означає відсутність чіткого розуміння поняття на сучасному етапі і, як
наслідок – відсутність його дефініції [36, с. 5]. Однією із причин цього є
синтетична природа самого явища.
Науковий інтерес до геобрендингової проблематики актуалізувався в
науковому дискурсі завдяки доступності вітчизняним науковцям перекладів
провідних учених у сфері маркетингу, які, власне й започаткували напрям:
Ф. Котлера [124], К. Асплунда, І. Рейна, Д. Хайдера [125]. Основоположними
працями, у яких визначені основні елементи понятійно-категоріального апарату,
реперні точки розвитку процесу геобрендингу, стали дослідження С. Анхольта
[305], С. Варди [325], К. Дінні [309], П. Алфорда [303], Т. Мойланена і С. Райністо
[318] та багатьох інших. Вони сприяли напрацюванню теоретичної бази,
формуванню методологічних підвалин, оформленню власне ідеї використання
маркетингу як механізму просування територій. Завдяки їм сформувалася власне і
концепція брендингу, вони викликали до життя й нові терміни – «брендинг
місць», «конкурентна ідентичність територій» тощо.
Першим термін «брендинг місць» («place branding») використав у 2002 р.
С. Анхольт, англійський дослідник, один з провідних світових фахівців у галузі
брендингу. Йому належить основна роль і в започаткуванні позбавленого
однобокості комплексного, диверсифікованого підходу до брендингу територій,
на противагу спеціалізованому, сфокусованому на якомусь одному аспекті.
Адаптування зарубіжних теорій до практики формування іміджу міст,
регіонів

пострадянських

територій,

систематизація

місцевого

досвіду

територіального брендингу, роботи над формуванням позитивного іміджу
територіальних

об’єктів

знаходимо

у

працях

О. Панкрухіна

[177–179],

Д. Візгалова [36–38].
Оскільки геобренд є складним комплексним поняттям, єдністю різнотипних
суббрендів, нас цікавили джерела, дотичні до характеристик і специфіки
формування брендингу різного типу, який може бути представлений на певній
території. Нами узагальнено наукові розвідки дослідників різних наукових
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напрямів, із різними об’єктами наукового дослідження – яким може бути як
комерійний бренд, так і геобренд.
Нині більш системно описані питання організації брендингу, насамперед з
економічної точки зору – автори аналізують загальні питання брендингу
підприємств [31; 180; 271; 294], брендингові стратегії машинобудівного
підприємства [54], ринку комерційної нерухомості [135], легкої [85] й виноробної
промисловості

[169],

птахівництва

[65],

брендингу вищої освіти

[185],

ресторанного господарства [301] тощо.
З’являється масив публікацій, що ґрунтуються на українському досвіді
геобрендингу – від національного рівня – до різного типу адміністративнотериторіальних одиниць, інших територіальних утворень. Одні автори вдаються
до інтерпретації найзагальніших питань: природи геобрендингу й окреслення
механізмів формування й позиціонування територій різного масштабу, які мають
адміністративно-територіальний та інший характер виділення: І. Ільїн кваліфікує
феномен

бренду

як

предмет

соціально-просторової

інтерпретації

[91],

А. Штельмашенко описує процес формування бренду держави як складову
сучасної

політики

[296];

О. Глазунова

досліджує

стратегію

просування

міжнародного бренду країни в сучасних умовах глобалізації [57]; Л. Панасенко
окреслює механізм формування та позиціонування брендингу території [171];
Ю. Інковська досліджує механізми формування й реалізації брендингу територій
як державної політики [92]; Н. Колесницька здійснює комплексний аналіз
політико-культурних чинників брендингу Львівської області [115]; М. Терещук є
автором компаративного дослідження використання брендингових технологій у
реалізації національних інтересів держави (на прикладі країн Центральної і
Східної Європи) [263]; Г. Шевченко подає політико-інформаційний вимір
державного брендингу України [295].
Нуковці-економісти простежують специфіку реалізації геобрендингових
технологій та інструментів на рівні міста [214], сільської території [32], на рівні
цілої галузі – це переважно туристична сфера [2; 123]. Нині маємо узагальнення
емпіричного матеріалу щодо застосування брендингових технологій – як
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закордонного, так і вітчизняного –культурознавцями [288], філологами [20;146],
філософами [143]. Т. Нагорняк обґрунтовує брендинг територій як напрям
сучасної політики глобального, національного та регіонального рівнів [156].
Проте попри такий масив дисертаційних досліджень і широкий діапазон
наукових об’єктів майже нерозкритим залишається комунікаційний аспект –
окремі його питання певної мірою зачіпаються в названих роботах, більш
системно й цілеспрямовано простежуються в дисертаційних дослідженнях
І. Білюк [20], Г. Полішко [187], І. Мельник [146]. Економіст Д. Файвішенко, у
контексті оцінювання ефективності брендингу на основі функціонального підходу
констатує посилення уваги до комунікаційної складової брендингу [271].
Г. Сухаревська описує комунікаційні технології у просуванні лакшері-брендів
[258], що сприяє формуванню повнішому уявленню про брендингові технології.
Переконані, що комунікаційний підхід забезпечить окреслення нових
вимірів геобрендингу, більш глибоке, точне розуміння його природи, результатом
чого стане ефективніше його здійснення. Тому в нашому дослідженні позиції
щодо брендингу загалом і геобрендингу зокрема із суміжних наукових галузей
наводитимуться з огляду на їхню дотичність насамперед до комунікаційної
природи геобрендингу.
Специфіка й сила геобрендингу як напряму діяльності полягає в тому, що
він підкріплений практикою, теорія, яка перебуває на стадії активного
формування й узагальнення, ґрунтується на потужному масиві геобрендингових
зусиль, проектів, за якими стоять конкретні люди, відомі в усьому світі з огляду
на сучасну специфіку поширення й застосування знань. Нині зарубіжний досвід
достатньо швидко вивчається, адаптується до місцевих умов, інтерпретується й
поширюється.
Цікавими з точки зору узагальнення практичного досвіду й просування
українських проектів геобрендингу за підтримки європейських інституцій, такими
собі науково-популярними нарисами сучасної історії українського геобрендингу,
можна вважати два джерела, за загальною редакцією О. Соскіна, підготовлені як
результати міжнародних проектів «Брендинг і промоушен малих міст відповідно
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до стандартів Європейського Союзу: досвід країн Вишеградської групи для
України», ініційованого й реалізованого Інститутом трансформації суспільства
(Київ) за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду [25] і «Роль брендингу
міст

в

епоху

змін:

європейський

досвід

для

України»,

ініційованого,

підготовленого й виконаного теж колективом інституту в межах програми малих
проектів Посольства Королівства Нідерландів [213].
Термін «бренд території» у розумінні «конкурентної ідентичності місця», як
уже вказувалося, вперше запроваджений у 2002 р. С. Анхольтом, який визнається
одним із фундаторів напряму [5, с. 11]. Так, завдяки [125] з’являється «маркетинг
територій»; [306] – «брендинг місць», «національный брендинг», «концепція
конкурентної ідентичності»; Т. Гед став автором чотиримірного брендингу – «4Dбрендингу територій» [314], підкреслюючи, що брендинг у XXI ст. вимагає
тонкості сприйняття й уяви. Одномірний брендинг має поступитися брендингу в
чотирьох вимірах, сутність якого – у налагодженні й підтримуванні відносин.
Саме відносини між продавцями й покупцями, які об’єднують, забезпечують
комерційний успіх. Нині бренди, на думку вченого, будуються «навколо відносин,
а не навколо речей».
Понятійний апарат теорії брендингу знаходиться в стадії активного
розвитку. Д. Візгалов вважає, що маркетинг і брендинг місць, які сформувалися
не так давно на межі неспоріднених наукових галузей, ще не завершили процес
інституалізації як наукові комплекси. Він, на основі дослідження М. Каваратціса,
називає декілька груп суперечностей, що гальмують цей процес: а) відсутність
єдності підходів до тлумачення базових понять – бренд і брендинг території, а
також у встановленні співвідношення у парі «брендинг

– маркетинг»;

б) домінування комерційної складової в розумінні брендингу територій (тобто,
бренду над територією), внаслідок чого змішуються соціальні й просторові ознаки
бренду місця; в) загострення непорозуміння між практиками й теоретиками (через
їхні різні цілі, підходи до брендингу, методи роботи тощо) [36, с. 9].
Вважаємо, що коректніше буде говорити про те, що маркетинг і брендинг не
завершили процес розмежування й диференціації. Хоча брендинг виник у лоні
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маркетингу й тривалий час розглядався як найуспішніший його інструмент, нині
соціологи констатують зміну їхніх ролей і вважають маркетинг частиною
брендингу – наряду з комунікаціями, управлінськими діями, креативними
рішеннями й підходами [13, с. 14].
Поділяємо позиції авторів, які сучасні бренди кваліфікують як «глобальні
комунікатори, що пов’язують продавців, товари й покупців», як «емоційний
індивідуальний образ продукту або компанії, що відображає його унікальні риси й
характеристики» [25, с. 8].
Варто визнати, що в українському науковому дискурсі підходи до
брендингу і геобрендингу більш багатоаспектні, що сприяє більш повному й
точному його розумінню. У російських же дослідженнях домінує економічний,
маркетинговий підхід, поза межами якого перебуває комунікаційна складова.
Комунікаційний аспект зачіпається у деяких роботах лише побіжно, а відтак
безсистемно й поверхово. Хоча варто віддати належне Д. Візгалову, який визнає
брендинг міста не комерційним, а соціальним проектом, в основі якого не
комерційні результати окремих суб’єктів, а їхній спільний внесок у розвиток
міста [36, с. 11–12]. Брендинг міста у нього – це процес усвідомленого й
цілеспрямованого формування бренду, що передбачає пошук і розвиток міської
ідентичності, оформленість її у системі яскравих образів, привабливих для
аудиторії. Українські автори підкреслюють, що зв'язок між формуванням бренду
території і розкриттям її ідентичності – це європейський стандарт брендингу
території [25, с. 8]. Вони використовують таке робоче визначення, яке демонструє
глибоке розуміння брендингу, його технологічний характер: «Брендинг території
– це соціогуманітарна технологія, спрямована на забезпечення взаємодії таких
понять,

як

«територіальна

ідентичність»,

«територіальні

інтереси»,

«територіальна спільність» тощо [25, с. 8]. Фактично воно опонує із тезою
Д. Візгалова, що «брендинг міста – це не методика і навіть не комплекс
спеціальних методик, спрямованих на формування міського бренду. Таких
методик просто немає» [36, с. 42].
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Автори

більшості

публікацій

визнають

оформленість

у

форматі

геобрендингу споконвічних інтенцій регіонів у поширенні позитивної інформації
про себе як про своєрідний товар. Однак очевидною є суттєва відмінність мети,
завдань, інструментів, перебігу процесу, очікуваних результатів тощо брендингу,
пов’язаного з територіальними утвореннями, від брендингу товарів. Це змусило
С. Анхольта в одній із останніх його робіт застерегти від спрощення розуміння
поняття «бренд» стосовно території, небезпеки ототожнення «бренду місцевості»
з «брендом товару» [305].
Масив наукових джерел дає багатий матеріал для уточнення розуміння
ключових понять: бренд і геобренд, геотовар, брендинг і геобрендинг,
брендингування і брендування. Окремі автори, підкреслюючи очевидний
похідний характер «branding» від «brand», вказують, що в зарубіжних словниках
branding не наділений спеціальним змістом, а визнається синонімом-дублетом
номінації brand. Термінологічного характеру слово брендинг набуває на
пострадянському просторі, що відображає загальну тенденцію термінотворення у
деяких сферах діяльності (зокрема, комп’ютерна сфера, програмування). Будучи
спочатку свого роду професійним жаргонізмом, набуває термінологічного
слововживання [60]. О. Авдан за результатами семантичного аналізу поняття
брендингу як багатоаспектного явища виокремлює такі його аспекти: наука,
процес, концепція, технологія, стратегія, інструмент, філософія [2, с. 7]. Базовим
терміном бренд, що виник у сфері економіки, послуговуються нині всі сфери
діяльності – від соціально-політичної до ідеологічної тощо. Л. Апшоу виокремлює
такі типи брендів: товарні, сервісні, організацій, подій, осіб, географічні [130].
Услід за зарубіжними авторами змінюється розуміння бренду й в
українському науковому просторі: Г. Студінська досліджує роль таких форм
брендів у контексті конкурентоспроможності національної економіки: бренд
товару;

бренд

туристичних

послуг;

бренд

медичних

послуг;

бренд

телекомунікаційних послуг; бренд освітніх послуг; бренд компанії; бренд
особистості; бренд території; бренд-події; брендування органів державної влади;
бренд-орієнтована національна економіка [255, с. 11]. Тобто, тут автор уже навіть
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не називає товар, торгову марку, простежується розширення розуміння бренду,
поглиблення його нетоварної сутності. Крім того, вона виокремлює нові форми
бренду – організаційну та інформаційну [255, с. 14].
Брендинг нині розглядається як діяльність, мета якої – створення
довготривалої

переваги

щодо

заданого

об’єкта,

який

просувається

в

конкурентному середовищі, формування й підтримування високого рівня його
престижності й затребуваності. Причому бренд тут розуміється максимально
широко: як товар, послуга, компанія, суспільна, наукова, освітня організація,
регіон, особа тощо [13, с. 34].
Термін брендинг використовується у широкому розумінні: ним позначають
процес формування й просування і комерційного бренду, і територіального. Тоді
до слова брендинг просто додається залежний іменник, що позначає особливості й
масштаб об’єкта брендування. Вважаємо використання назви геобрендинг на
позначення технології просування геобрендів, або територій-брендів, більш
виправданим, оскільки це сприяє диференціюванню на семантичному рівні
брендингу і геобрендингу, які, на нашу думку, розрізняються за обсягом
значенням. Хоча у багатьох контекстах допускається синонімічне їх вживання.
У науковому дискурсі обґрунтовуються абсолютно полярні підходи до
розуміння територіального бренду (що, відповідно, визначає і сприйняття
геобрендингу): одні дослідники вважають, що територіальний бренд піддається
чіткому визначенню, структурування, плануванню й вимірюванню, інші схильні
вбачати в ньому щось невловиме, розглядаючи як своєрідний психологічний
феномен, який, однак, дає реальні економічні дивіденди. Геобренд можна
розглядати як складний комплекс взаємопов’язаних суббрендів, наділених
особливими рольовими характеристиками (бренди товарні, бренди особисті,
бренди події тощо), орієнтований на загальний результат – просування й
популяризацію території. Бренд території – це інформаційно-комунікаційний
продукт,

орієнтований

на

транслювання

конкурентних

переваг

бізнес-

середовищу, споживчому сектору та населенню регіону з метою формування
зацікавлення регіоном груп стейкхолдерів [114, с. 84–85].
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Сформованість певного наукового напряму або зрілість теоретикопрактичної

проблеми

засвідчується,

зокрема,

понятійно-категоріальною

визначеністю. Саме терміни й термінологічні номінації можуть розглядатися як
понятійний каркас, що окреслює межі досліджуваного об’єкта й визначає напрями
його розуміння, формує теоретичний підмурівок дослідницького напряму. У
переважанні певних термінологічних номінацій простежуються особливості
національних наукових дискурсів. Досі науковці послуговуються терміном
територіальний брендинг і синонімічними йому номінаціями, вкладаючи у них
дещо різний обсяг змісту. Як дублетна назва до брендингу наводяться
брендування [25, с. 11] і брендингування [32, с. 1] – очевидно, похідні від різних
основ: перше – від «бренд», друге – від «брендинг».
У наукових публікаціях нами, крім однослівних термінів – геобрендинг,
брендування, брендингування – зафіксовано понад два десятки складних
номінацій

–

словосполучень

із

варіативною

другою

компонентою,

яка

диференціює поняття залежно від масштабу предмета дослідження: національний
брендинг, брендинг країни, брендинг територій (брендинг території), брендинг
територій

інноваційного

розвитку,

брендинг

місцевості

(місцевостей),

територіальний брендинг, брендинг місць, брендинг поселень, регіональний
брендинг, брендинг регіону, брендинг міста, брендинг міст, міський брендинг,
геобрендинг, брендинг дестинації, локальний брендинг, сіті-брендинг, брендинг
масштабних об’єктів, урбаністичний брендинг. Окремі з номінацій акцентують
увагу на економічних параметрах території, інші мають загальне значення. Деякі
із зафіксованих у наукових джерелах вживаються спорадично, відображають
наукові цілі автора окремого, тому ми детально на них не будемо зупинятися.
Брендування окремі автори вважають більш адаптованим, ніж брендинг, до
особливостей нашої мовної системи терміном, однак більш громіздким [58, с. 9].
Однак не це, на нашу думку, є основною відмінністю між цими номінаціями.
Також здається недоцільне вживання термінів брендинг, брендування й
брендингування у синонімічних контекстах. Найзагальнішим за значенням із них
є брендинг, який називає як процес, так і явище. Брендування й брендингування –

66

процеси, що мають конкретну мету, причому брендування – як похідне від
«бренд», позначає у найширшому розумінні «формування, розвиток і просування
бренду». Підтвердження знаходимо в інших дослідженнях – так, Г. Студінська
метою брендування вважає створення зрозумілого образу бренду, формування
напрямів комунікацій, його ідентичності через позиціонування [255, с. 16].
Брендингування, як похідне від «брендинг», означає, очевидно, «заняття
брендингом», тобто є синонімом терміна «брендинг».
Неусталеність термінології, її іншомовне джерело і характер породжують
варіанти термінологічних номінацій, що суперечать літературним нормам
української мови, – брендінг замість нормативного – брендинг [147; 21; 26; 166].
Дослідники наявність такого типу варіантів пояснюють зокрема тим, що слово
з’являється спочатку у практичній сфері [83]. Проте такий варіант фіксується у
публікаціях попередніх років, коли слово тільки засвоювалося системою
української

мови;

у

друкованих

працях

після

2010 р.

ненормативних

слововживань не зафіксовано.
Незавершеність формування й систематизації термінології досліджуваного
наукового напряму засвідчує і вживання так званих «варваризмів» – слів
іншомовного походження, які функціонують в українській мові без перекладу з
мови-оригіналу. Причому спостерігаються два види варваризмів – як в
українській транслітерації – плейсбрендинг, так і в латиниці: place branding.
Вживання

таких термінологічних номінацій,

«імпортованістю»

термінології

завдяки

очевидно,

перекладу

можна

слов’янськими

пояснити
мовами

(насамперед, російською) праць відомих теоретиків напряму і суміжних,
помітним впливом англомовного наукового середовища, а також лояльністю
української мовної системи й практики на сучасному етапі до таких номінацій –
не в останню чергу через зростання рівня володіння українськими фахівцями
іноземними мовами, насамперед англійською.
Отже, у науковому дискурсі під помітним впливом активізації практичної
діяльності вироблено низку номінацій, які перебувають у синонімічних
відносинах: є дублетними назвами або сприяють більш чіткій диференціації
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поняття – наприклад, у І. Бритвіної, Л. Старостової читаємо: «Брендинг території,
просування території, геобрендинг, place branding – усі ці терміни фіксують
стратегічну важливість системи комунікацій, яка має бути сформованою під
конкретний продукт, розроблений територією для самопрезентації по відношенню
до низки цільових аудиторій» [29].
Така термінологічна несистематизованість і строкатість номінацій побіжно
вказує на важливість і практичну значущість проблеми, є атрибутом активного
розвитку її практики і досліджень. Множинність термінології пояснюється,
зокрема, і тим, що початком і поштовхом до створення бренду може стати поява
якогось «локусу – географічного об’єкта» – країни, регіону, міста, дестинації – із
чіткими територіальними межами, призначенням, назвою [14, с. 41]. Об’єкти
територіального брендингу різноманітні за низкою ознак, що і знаходить
відображення у їхніх термінологічних маркерах. Детальніше про змістове
наповнення понять брендинг і геобрендинг йтиметься в інших розділах роботи, у
процесі аналізу сутності явища брендингу як комунікаційної технології. Тут ми
обмежимося

загальними

міркуваннями,

яких

достатньо

для

оцінки

термінологічних утворень.
Для конкретизації об’єкта номінації опорний компонент термінологічної
одиниці брендинг супроводжується низкою залежних елементів, які вказують на
специфіку

територіального

об’єкта

брендування.

Систематизувавши

й

узагальнивши контексти використання зазначених термінологічних одиниць,
підходи до трактування науковців, можемо говорити про сформованість їхніх
родо-видових відносин.
Терміни територіальний брендинг, брендинг території, брендинг місць,
геобрендинг, place branding (плейсбрендинг), локальний брендинг, брендинг
поселень можна вважати номінаціями родового поняття, найбільш загальними
назвами, які включають усі інші. Вони охоплюють так званий «брендинг
масштабних об’єктів» [10, с. 60].
Видові номінації у свою чергу можуть бути класифіковані за двома
ознаками: 1) за масштабом позначуваного територіального об’єкта (брендинг

68

міст, брендинг сіл, сіті-брендинг, брендинг регіонів; 2) за аспектом оцінки і
напрямом просування: брендинг дестинації, брендинг території інноваційного
розвитку, брендинг спеціальних економічних зон тощо.
У дисертаційних дослідженнях економічного характеру така класифікація є
доволі деталізованою. Л. Панасенко [171, с. 6] з урахуванням особливостей
територіального устрою України представлено ієрархію брендів територій: бренд
країни (макрорівень); бренд регіону та бренд міста (мезорівень) – на рівні області,
обласного центру або сільського району (бренд регіону) та рівні міста обласного,
районного значення (бренд міста); бренд села (мікро- та нанорівні) – на рівні
району у місті, селища міського типу, сільських населених пунктів, сіл. Остання
позиція (ототожнення статусу села і району у місті) здається дещо суперечливою.
Г. Студінська [255, с. 19] за матеріалами аналізу територіальних брендів
виокремює такі форми, як бренд міста, регіону (області), рекреаційні бренди,
вільні економічні зони тощо, говорячи про ієрархії територіальних брендів та
систему управління ними на нано-, мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях.
Частотність використання того чи іншого терміна має спорадичні причини.
Можна зауважити, що не повністю освоєні українською мовою на графічному
рівні place branding і плейсбрендинг рідше вживані у працях українських авторів.
Ними

віддається

перевага

номінаціям

брендинг

території

(територій),

територіальний брендинг, геобрендинг.
Вибір основної номінації для позначення поняття визначиться з часом з
урахуванням практики, однак геобрендинг здається нам більш оптимальним у цій
ролі через низку ознак, що забезпечують термінологічний її характер і
відповідність вимогам до термінологічних одиниць: 1) економна однослівна
форма – яку можна виводити, як від брендинг, додаючи елемент «гео-», так і від
«геобренд», що визначається дослідниками як «складний комплекс унікальних
властивостей конкретної території, сформованих стихійно або цілеспрямовано,
що виділяють її з-поміж інших схожих територій, приваблюють додаткові
ресурсий визначають її конкурентні позиції [139, с. 7]; 2) словотвірна активність і
«зручність»

(можливість

утворення

лаконічних

похідних

–

наприклад,
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геобрендинговий, геобрендування); 3) більш коректною номінація, як родова
назва, є й по відношенню до видових термінів «національний бренд», «брендинг
країни» (розуміння яких обмежити лише територіальними чинниками було б не
зовсім правильно);4) інтернаціональний елемент гео- (із грецької «земля» [227,
с. 260]) позбавлений додаткових конотацій, маючи водночас максимально широке
значення (території); термін «геобрендинг» С. Анхольтом використовувався на
позначення практичних дій, спрямованих на створення позитивного іміджу країни
[187, с. 43]; 5) можливість відмежування брендингових різновидів (брендингу
товарів, політичного, архітектурного, гастрономічного, HR-брендингу тощо) від
брендингу територій як одного із найбільш розроблених і значущих у сучасних
умовах, комплексного за своїм характером, що є сумою різновидових брендів,
поєднання яких дає синергетичний ефект для певної території.
Т. Нагорняк територію щодо контексту політичного знання визначає як
простір, який інституалізується політичними суб’єктами з метою використання
його ресурсів та утримання контролю над [157, с. 54]. Вона обґрунтовано
розмежовує семантичний обсяг номінацій політичний брендинг, національний
брендинг, брендинг територій, регіональний брендинг за предметом брендування:
для державного брендингу це держава, у другому випадку – територія. Державний
брендинг, таким чином, вона кваліфікує як різновид політичного, а глобальний,
національний і регіональний – як напрями територіального брендингу. Їхнім
завданням дослідниця вважає покращення сприйняття національного суверенітету
та його структурних частин мешканцями й зовнішніми спостерігачами. Території,
які бажають бути залученими до перерозподілу глобальних ресурсів, формують
політичну практику глобального брендингу – глобальні міста, провідні країни
світу, ексклюзивні регіони (культові, туристичні). Регіональний же брендинг
втілюється на рівні територіально-адміністративних одиниць та етнокультурних
територій [157, с. 55].
Брендинг

місцевостей,

національний

брендинг,

брендинг

країни

зарубіжними авторами [310] визнаються як взаємозамінні. Хоча інші дослідники,
натомість підкреслюють доцільність розмежування термінів «національний
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бренд» (із домінуванням географічного аспекту) і «бренд нації» (як унікального,
багатовимірного поєднання елементів) [308, с. 15]. Г. Полішко, у контексті
вивчення національного брендингу у глобальній економічній системі, також
обстоює взаємозамінність понять національний брендинг, брендинг місцевостей
та бренд країни – як частин маркетингу місцевостей, які відносяться
безпосередньо до країни [187, с. 43]. Не можемо повністю погодитися із таким
підходом з точки зору завдань нашого дослідження, оскільки масштаб і специфіка
територіального утворення визначає і характер інформаційно-комунікаційних
процесів, спрямованих на репрезентованість певного регіону. Попри достатньо
системне й змістовне визначення, що засвідчує комплексний підхід автора до
концепту брендингу, у виробленні методології формування національного
брендингу абсолютно проігнорована комунікаційна складова. Хоча С. Анхольт,
на якого неодноразово автор покликається, трактував національний брендинг як
послідовну стратегію, що визначає реалістичне й конкурентне бачення регіону,
відображене й підкріплене кожним окремим актом комунікації на глобальній
арені [187, с. 43].
Ю. Дубова, А. Заруднєва окреслюють особливості організацій брендингу
місця, міста, регіону, країни. Брендинг місця визначається ними як діяльність,
спрямована на створення, підтримування чи зміну відносин, позицій, поглядів,
оцінок з боку цільової аудиторії щодо конкретного місця, донесення уявлення про
унікальність території. Стратегія брендингу міста, на їхню думку, є комплексом
напрямів розвитку міста, спрямованих на його модифікацію; ідеєю, що об’єднує
жителів і виступає основою вибудовування контактів із зовнішнім світом.
Брендинг регіону розглядається як визначальний фактор сприйняття регіону на
основі його позитивного іміджу (як прояву емоційних споживчих уподобань).
Брендинг країни – комплекс можливостей і гарантій реалізації суттєвих інтересів
різних груп цільової аудиторії, що зацікавлені в найефективнішому використанні
конкурентних переваг території для життя, бізнесу, інвестування, навчання,
відпочинок тощо [73, с. 39–40]. Автори в основу характеристик-дефініцій кладуть
різні фактори, що зумовлює безсистемність. Саме комунікаційна складова могла б
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стати таким об’єднавчим елементом, адже усі дослідники підкреслюють, що
брендинг – це відносини, й інформація поширювана у процесі різнорівневих
відносин, спрямована на досягнення стратегічної спільної для всіх зацікавлених
груп мети. Крім того, зняттю таких суперечностей сприяло б і вживання терміна
геобрендинг із чітко виписаною його дефініцією.
Брендинг міст вважають найуспішнішим завдяки низці чинників: бренд
міста мало піддається зовнішньому впливу, впливаючи, однак, на бренд країни;
цей тип геобрендингу менш вразливий щодо економічних і політичних ризиків; є
загальнонаціональним проектом, що ґрунтується на регіональний підтримці (із
залученням широких верств населення), або краудсорсингу («ресурсу маси,
натовпу») [293, с. 50]. Крім того, оскільки міста є основними виробниками й
споживачами інформації, зосередженням основних творчих і адміністративних
ресурсів, активності й згуртованості громад [213, с. 19], там створені найкращі
умови для реалізації геобрендингових проектів.
Попри

активність

наукового

дослідження

геобрендингу

й

інших

брендингових напрямів відповідна термінологія поки що не знайшла закріплення
в академічних словниках і енциклопедіях, хоча фіксувалася нами почасти в різних
словникових

статтях.

Так,

автори

«Економічного

словника.

Тлумачно-

термінологічного», виданого 2007 р., розглядають бренд як елемент ціни в
контексті ціноутворення, поняття брендингу не виокремлюють [119, с. 54–55]. У
Економічній енциклопедії [215, с. 77–78], у статті, присвяченій бренду, який
характеризується

як

неофіційне,

неюридичне

поняття

у

порівнянні

з

торговельною маркою, вказується, що брендинг адаптує для рядового споживача
інформацію про споживчі властивості товарів. В «Економічному словнику» [166,
с. 29] бренд визначається виключно як торговельна марка, а брендінг (саме в
такому написанні – прим. наша) – як присвоєння торгової марки товарам,
використання малюнків, символів, назв чи деякої комбінації цих речей, щоб
ідентифікувати продукцію.
Геобрендинг зафіксований нами лише в «Словнику міжкультурної
комунікації» у значенні «міждисциплінарна сфера (на межі маркетингових
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комунікацій, дипломатії, політики й міжкультурної комунікації), змістом
діяльності якої є побудова бренду країни, міста чи регіону». Автори визнають, що
в її основі лежить ідея про цілеспрямоване використання стереотипів, пов'язаних з
брендами товарів, які виробляються у певних місцях, і вказують, що пізніше
термін набуває поширення і щодо політико-економічного й культурного іміджу
країни [79, с. 77].
Методологічний

підхід

до

вивчення

геобрендингу

як

сучасної

соціокомунікаційної технології, як комплексу інформаційно-комунікаційних
зусиль, спрямованих на просування території й покращення її конкурентних
позицій, які охоплюють сукупність комерційних і некомерційних брендів самого
локусу, як способу усвідомленого територіального розвитку в сучасних умовах
базується на низці положень, які стосуються усіх складових процесу:
1.

Визнання

полідисциплінарного

характеру

геобрендингу,

багаторівневого його сприйняття – як наукового напряму, як процесу, концепції,
технології, стратегії, інструменту, філософії. Геобрендинг еволюціонував від
успішної маркетингової технології до комплексної багатопланової різновекторної
комунікаційної системи, яка впливає на суспільні процеси. У сучасних умовах цей
вплив стає помітнішим і системнішим [13, с. 80].
2.

Комунікаційна

складова

об`єднує

усі підходи

до

визначення

брендингу, які розуміють його цілі і зміст по-різному, залежно від сфери
діяльності. Комунікаційний інструментарій є їхнім провідником, транслятором..
3.

Геобрендингові комунікації можна характеризувати як антикризові,

переважно реактивні, завданням яких на різних етапах суспільного розвитку було
розв’язання проблем дефіцитності певного ресурсного потенціалу регіону, у тому
числі й людського. Брендингова технологія як шлях порятунку депресивних
регіонів, як антикризова програма із соціально-політичними пріоритетами
розглядалася стосовно українських територій у контексті розвитку депресивних
місцевих економік [100, с. 12]. Оскільки брендингова технологія кваліфікується і
як стратегія конкурентності, відновлення й відродження певних регіонів, вона
може бути застосована абсолютно до всіх територіальних одиниць незалежно від
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їхніх стартових умов. Різними будуть лише масштаби геобрендингової діяльності,
інструментарій і прогнозовані результати. Перспективним у сучасних умовах
бачиться культивування проактивного типу геобрендингових комунікацій.
4.

Стратегічний

характер

планування

геобрендингової

діяльності,

постійне внесення змін у відповідь на зміни брендингового середовища.
Доцільність формування геобрендингової комунікаційної стратегії з урахуванням
конкретних особливостей локусу, геобренду, або брендованої території, які
залежно від масштабів і статусу, характеризуються не тільки «різними моделями
економічної поведінки, а й різними ціннісно-змістовими системами» [262, с. 79];
визнання унікальності й оригінальності геобрендингового сценарію кожного
геобренду, сформованого на основі завдань, стратегічних цілей, каналів і засобів
комунікації.
5.

Забезпечення системності геобрендингу, яка полягає в релевантності

його інтересам усіх груп зацікавлених суб’єктів (стейкхолдерів) і залежності від
внутрішніх і зовнішніх чинників.
6.

Урахування характеру процесуальності, яка носить неперервний

постійний характер: геобрендинг може бути успішним лише за умови органічного
поєднання минулого й сучасного стану території, чіткого, обґрунтованого
перспективного планування, що носить стратегічний характер. Перспективними
нині вважаються форсайт-проекти геобрендингу [10, с. 64].
7.

Здійснення

планування

на

основі

повторюваної

циклічності

геобрендингу як соціокомунікаційної технології. Це зумовлює необхідність
постійного коригування його завдань і інструментів.
8.

Відображення

у

геобрендингових

заходах

ідентичності

геобрендованої території, вербалізація її переваг (унікальності), мінімізація,
нівелювання слабких місць, формування інформаційно-комунікаційної структури.
Міжнародний і вітчизняний досвід, урахування ментальних і психологічних
особливостей переконують у доцільності впровадження технологій геобрендингу
з урахуванням національної специфіки. Це актуалізується в умовах посилення
глобалізаційних викликів, під впливом геополітичних чинників, під час
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інформаційного протистояння держав, які нерідко переростають у воєнні
конфлікти. Об’єднання геобрендингових зусиль має здійснюватися на основі
єдиної державної політики – відстоювання регіональної ідентичності, однак у
структурі

загального

національного

простору.

Завдання

геобрендингу

актуалізується в Україні через глибокі системні проблеми із самоідентифікацією,
із відсутністю консолідованості суспільства, через розділеність – територіальну й
ціннісну. Це особливо потребує втручання й усунення через доведеність
дослідниками прямої кореляції між сприйняттям на міжнародному рівні й
оцінкою самих громадян себе й своєї держави [92, с. 10].
9.

Урахування відмінностей геобренду (як такого, що має мозаїчний

характер і репрезентований низкою різнотипних брендів) від комерційного –
розуміння його, зокрема, як «магії місця», як «психологічного феномену» із важко
потрактованою сутністю, що дає економічну вигоду [89] у процесі вибору
комунікаційного інструментарію.
10.
(що

Визнання такої специфіки регіонального брендингу, як «природність»

обов’язково

має

враховувати

географічні,

ландшафтні,

кліматичні

особливості місцевості, її культурно-історичну спадщину, атмосферу життя й
умови для населення, що розглядається як особливий соціальний і людський
капітал), на відміну від подеколи повністю штучного характеру товарних брендів
[266].
Висновки до розділу 1
1.

У процесі дослідження отримано підтвердження того, що території

набувають характеру особливого товару, специфічної комерційної пропозиції, які
включаються у конкурентні перегони за підвищення своєї привабливості, яка
може бути капіталізованою. До соціально-просторових характеристик, важливих
для

процесу

геобрендингування,

віднесено:

географічну

протяжність

і

обмеженість кордонами, адміністративно-територіальний статус; місце в системі
координат «центр-периферія», входження в інші опозиції (ідеологічні, культурні,
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економічні тощо); сформованість соціально-економічних, соціально-політичних,
соціально-культурних особливостей; систему й характеристики комунікацій.
2. Констатовано зв’язок між виникненням брендингової технології й
розширенням діапазону його впливу з усвідомленням необхідності розвитку
територій. Погоджуємося з авторами, які пов'язують виникнення територіального
брендингу як інструменту розвитку держави, регіону чи населеного пункту із
процесами нівелювання культурних і економічних міждержавних кордонів,
формуванням сучасного глобального ринку.
Узагальнення наукових джерел, дотичних до теми дослідження, дало
переконливі підтвердження існування діяльності, аналогічною за метою, засобами
й результатами брендуванню у ранні історичні періоди, коли починають
оформлюватися мета й спрямованість комунікаційного обміну між виробником
(продавцем) і споживачем товару, їхні формати. Однак набуття брендингом
технологічного характеру стало можливим завдяки накопиченню відповідного
досвіду й розвитку інформаційного простору.
Практику, яка віддалено нагадує сучасні практики й способи брендування,
переслідуючи, однак, таку саму мету (до повного її виокремлення як
технологічного

виду

діяльності,

зокрема

диференціації

геобрендингу

як

відгалуження брендингу, орієнтованого на просування своєрідного об’єкта
брендингування

–

території),

пропонуємо

кваліфікувати

як

праформи

геобрендингу. Їх розуміємо як особливу стадію розвитку сучасного явища
геобрендингу, як комплекс суспільних передумов, у яких простежувалися певні
ознаки брендингової технології.
На основі аналізу й узагальнення наукових джерел запропоновано
періодизацію геобрендингу – із чотирьох періодів (доісторичний (4 тис. р. до н. е
– сер. ІХ ст.); документальний (др. пол. ІХ–ХІХ ст.); сучасний (ХХ ст.); новітній
(кін. 1990 рр.–XXI ст.)). Вони характеризуються різним рівнем сформованості
геобрендингових ознак, систематизації проблеми розвитку й просування
територій.
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3. Понятійний апарат геобрендингу активно розвивається. Наукові джерела
дають багатий матеріал для уточнення розуміння понять бренд і геобренд,
геотовар, брендинг і геобрендинг, брендингування і брендування. Територіальний
брендинг, брендинг території, брендинг місць, геобрендинг, place branding
(плейсбрендинг), локальний брендинг, брендинг поселень є найбільш загальними
назвами, номінаціями родового поняття. Вони охоплюють так званий «брендинг
масштабних

об’єктів».

Видові

номінації

класифіковані

за

масштабом

позначуваного об’єкта й за напрямом просування.
4. Методологічний підхід до вивчення геобрендингу базується на визнанні:
полідисциплінарного його характеру; інтеграційної функції комунікаційної
складової;

антикризовості

стратегічності

й

планування

проактивності

геобрендингових комунікацій;

геобрендингової

діяльності;

системності

й

процесуальності геобрендингу; відображення у геобрендингових заходах і
зусиллях ідентичності території (регіону), вербалізації її переваг, мінімізації,
нівелюваннї

слабких

місць,

роботи

над

формуванням

інформаційно-

комунікаційної структури; урахування відмінностей геобренду від комерційного;
визнання «природності» регіонального брендингу.
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РОЗДІЛ 2
СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАКТИКИ ГЕОБРЕНДИНГУ
2.1. Геобрендинг як соціально-комунікаційна технологія
Загострення конкурентних відносин сучасного ринку зумовлює й посилення
конкуренції в комунікаційному середовищі, зростання інтерактивності суспільної
взаємодії, а відтак – посилення вимог до суспільної комунікації загалом. Новий
час сприяє формуванню нових концепцій комунікації й форматів суспільного
діалогу. Нині на розвиток комунікацій впливає багато чинників, причому технічні
уже не відіграють вирішальної ролі. Комунікація помітно змінюється під впливом
учасників

суспільного

діалогу,

зокрема

тієї його

сторони,

що

раніше

кваліфікувалася виключно як адресат, або споживачі інформації. В умовах
розвитку українського соціуму автори визнають зміну характеристик аудиторії, а
також неминучість здійснення централізованої реформи комунікації на фоні
зростання впливу громадянських платформ [13, с. 5]. Розвиток інформаційного
середовища, впровадження інновацій в соціальному управлінні зумовлюють
формування нових комунікаційних технологій, розширення спектру використання
звичних. Діапазон застосування комунікаційних технологій збільшується. У
ньому

інтегруються

і

високогуманітарні

проекти

в

сфері

соціальної

відповідальності бізнесу, і системний «гібридний» вплив.
У сучасних умовах геобрендинг як особливий комунікаційний формат стає
важливим атрибутом існування територій у новій системі координат, що
формується

під

впливом

внутрішньодержавних

(економічних,

соціально-

політичних, освітньо-культурних тощо) і геополітичних чинників. Роль останніх
посилюється через глобалізаційні й інтернетизаційні процеси, нові форми
інформаційного протистояння, яке нині, поєднуючись з іншими засобами тиску і
впливу в міждержавних відносинах, стає вагомою, якщо не вирішальною,
частиною гібридної війни.
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Однак доводиться констатувати, що досі не напрацьоване чітке й
однозначне розуміння геобрендингу в умовах соціокомунікаційного підходу – як
цілеспрямованого процесу із своїми завданнями, інструментарієм, адресатами –
як технології, яка характеризується низкою атрибутивних ознак, або комплексу
соціальнокомунікаційних технологій.
Соціокомунікаційний підхід передбачає «аналіз явищ у контексті суспільної
взаємодії соціальних інститутів, засобів, соціальних ролей», що у свою чергу
забезпечує включення їх у систему інформаційної соціальної взаємодії [209,
с. 11]. Це означає глибше розуміння природи суспільних явищ, а отже –
можливість планування, прогнозування результатів, координування перебігу.
Соціальна комунікація – це діяльність, спрямована на передачу інформації
або обмін нею (знаннями, досвідом, емоціями тощо) між соціальними суб’єктами
(групами, індивідами, інститутами) з метою систематизації й оновлення
суспільної взаємодії й управління нею [258, с. 7]. Ця комунікація обов’язково має
стратегічний характер, що є кардинальною її відмінністю від спонтанної, разової
комунікації. Серед її атрибутів називаються: аналіз проблеми, визначення мети,
окреслення цільових груп; формування стратегії; вибір методів і каналів;
спланованість і результативність [118, с. 27]. Соціальна комунікація завжди є
системним

явищем.

Комунікаційна

система

складається

з

учасників

комунікаційного процесу (обов’язково професійного комуніканта і споживача
інформації); вона ієрархічно вибудувана. Соціальна комунікація завжди чітко
організована, характеризується систематичністю використання певних форм. Усе
це дає підстави говорити про її технологічний характер.
Із позицій соціальнокомунікаційного інжинірингу [210; 283, с. 134–135]
соціальні комунікації подаються як технологічно запланований і сконструйований
вплив (позитивний чи негативний) на соціум та реакція соціуму на нього. У цьому
контексті вони розглядаються як єдність комунікаційних технологій (як
ланцюжка низки процесів: створення, прогнозування, адаптації й реалізації),
стратегій і моделей (соціальної дії, соціальної взаємодії і соціальних стосунків) та
соціальних фігурантів (суб’єктів і об’єктів). Однак питання і тлумачення самого
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поняття комунікаційних технологій, і їхнього переліку залишаються нині
відкритими в сучасній вітчизняній науці соціальних комунікацій. Досягненням
українських науковців є вже те, що, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 р., маємо нову наукову спеціальність 27.00.01 – теорія
та історія соціальних комунікацій.
Кваліфікуючи технології масовокомунікаційного впливу як важливий
елемент культури народу й національної політики, соціально-культурне,
національно-історичне явище, В. Різун розуміє під ними «способи, прийоми,
методи, процеси, засоби організації різних видів діяльності особи й суспільства»,
а також теоретичні знання про ці способи й методи [210, с. 154].
Попри жвавий науковий інтерес, масив наукових досліджень, які
стосуються низки практичних напрямів, перші спроби чіткого дефініювання
поняття комунікаційних технологій датуються порівняно недавнім минулим. Досі
наукою соціальних комунікацій не запропоновано визначення, яке б задовольняло
вчених, яке «було б однозначно сприйняте науковою громадськістю та
використовувалося в наукових дослідженнях» [122, с. 177].
Термін «комунікаційна технологія» чи «технологія комунікаційна» не
міститься в жодному із сучасних вітчизняних журналістикознавчих словників
[232; 56; 226]. Дослідники послуговуються низкою термінів – комунікаційні
технології, соціальні технології, соціально-комунікаційні технології, прикладні
соціально-комунікаційні

технології,

теоретичні

соціально-комунікаційні

технології, інформаційні технології. Найширшим за значенням вважається термін
«комунікаційні технології», серед яких послідовно виокремлюють прикладні й
теоретичні соціально-комунікаційні технології [281, с. 11]. Однією із перших
ґрунтовних праць, спрямованих на систематизацію наукового знання про
комунікаційні технології в українському науковому дискурсі стала монографія
Г. Почепцова «Комунікаційні технології ХХ століття» [191], у якій описані паблік
рилейшнз, іміджмейкінг, спіндоктор, інформаційні та психологічні війни, кризові
комунікації, спічрайтинг, реклама, психотерапевтична комунікація, комунікації
прес-секретаря,

використання

чуток,

виборчі

технології.

Комунікаційні
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технології, як вказує автор [191, с. 330], виникають давно. Основними їхніми
параметрами є комунікативний потік і утримування уваги реципієнта, а загальним
результатом – зміну свідомості. Комунікаційна технологія характеризується:
систематичністю, масовістю, алгоритмічністю.
На основі критичного опрацювання визначень, якими послуговуються
дослідники соціальних комунікацій, узагальнення значного масиву емпіричного
матеріалу, В. Корнєєв, на нашу думку, доволі успішно розв’язує завдання
«дефінітивного означення комунікаційних технологій у безаспектному вимірі»
(без урахування сфери виробничої діяльності, обслуговуваної ними, – від чого
відштовхувалися інші дослідники). Такий підхід, вказує дослідник, став
можливим завдяки накопиченню наукових розвідок, зокрема у форматі
дисертаційних

досліджень,

присвячених

прикладним

комунікаційним

технологіям, як-то: іміджевим (В. Бугрим), рекламним (С. Соловйов, А. Лященко,
Н. Фурманкевич), паблік рилейшнз (А. Бахметьєва, К. Кириченко, О. Курбан,
В. Долюк). В. Корнєєв розглядає комунікаційні технології як «форми спеціальної
організації комунікації, які за умови дотримання технологічного ланцюжка
гарантують отримання наперед визначеного результату». Такий результат є
повторюваним, типовим – саме це підкреслює технологічність цих комунікацій.
Учений підкреслює, що цей результат може мати широкий діапазон і стосуватися:
цілеспрямованої зміни соціальної поведінки; формування соціальних шаблонів і
стереотипів; формування (зміни) громадської думки про когось або про щось;
створення нових чи актуалізації наявних зразків тощо. Комунікаційні технології
як основу своєї реалізації можуть задіювати весь спектр комунікацій – від
міжособистісної, групової до масової, соціальної [122, с. 178 ].
Науковці

визнають

відсутність

чіткого

уявлення

про

систему

масовокомунікаційних технологій [210, с. 162]. Нині простежуються різні підходи
до їх класифікування: характеризуючи їх як інформаційно-комунікаційні, В. Різун
найбільш очевидним вважає поділ за галузями використання на медійні
технології; технології в рекламі; ПР-технології тощо [210, с. 162–163]. У
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навчальному посібнику О. Холода

наводиться

стисла

характеристика

24

соціальнокомунікаційних технологій [281, с. 12–13].
Комунікаційні технології – невід’ємний елемент соціальних комунікацій,
що визначає їхню результативність. До них відносять технології формування
іміджу, технології соціальних зв`язків (ПР), рекламні технології, кризові
технології, технології чуток, івент-менеджмент, медіація [258]. Соціальнокомунікаційні технології є дієвим інструментом конструювання суспільної
реальності, засобом проектування суб’єктами суспільних процесів бажаного
формату взаємодії усіх зацікавлених учасників. Усі ці види технологій є
прагматичними

комунікаціями,

мета

яких

–

досягнення

адекватного

(розрахованого) ефекту [109]. Саме у цьому контексті й розглядається нині
геобрендингова діяльність.
Останніми роками активізувалися дослідження брендингу загалом і
геобрендингу як одного з найважливіших його аспектів у вітчизняному науковому
дискурсі й за кордоном. Брендинговий формат соціальних комунікацій ставав
предметом обговорення на низці наукових конференцій. Усе це є свідченням
актуалізації самої наукової проблеми і практичного завдання – просування і
розвитку території в умовах загострення конкуренції, вибору найефективніших
для цього інструментів.
На дослідження різних аспектів брендингу територій, як ми вже вказували,
спрямовані праці економістів, що розглядають як загальні питання оцінювання і
розвитку брендингової діяльності підприємств, туристознавців (просування
туристичних переваг територій), фахівців із державного управління, політологів,
культурологів, архітекторів тощо, що визначає предмет, об’єкт і напрями
наукових пошуків. Найбільш активно рефлексують науковці з приводу
економічних аспектів геобрендингу, оскільки брендинг народжується в лоні
маркетингу як економічної дисципліни й розглядається багатьма науковцями як
найефективніший його інструмент. Проте проблема понятійної кваліфікації, а
відтак і наукового опису, далека від вирішення. Можна констатувати ігнорування,
недооцінювання важливості комунікаційного складника технології просування
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регіону [29].

Комунікаційний аспект геобрендингу,

який,

з

огляду

на

процесуальний характер і сучасні завдання останнього, на нашу думку, є
визначальним, залишився поза увагою дослідників.
Аналіз досліджень, дотичних до різних аспектів геобрендингу, засвідчує
строкатість численних підходів. Відомий російський практик і теоретик
геобрендингу Д. Візгалов визначає його як стратегію розвитку й підвищення
конкурентноздатності територіальних утворень – від малонаселених пунктів до
великих регіонів, яка ґрунтується на комплексному підході до розвитку території і
підвищенні її привабливості для місцевого населення, інвесторів і туристів [38,
с. 76].
Більш змістовним видається визначення О. Панкрухіним брендингу як
«створення, поширення, укріплення, збереження і розвитку бренду, широкого
комплексу інформаційних розробок із залученням різноспрямованих фахівців у сфері
економіки, соціології, психології, семіотики, дизайну тощо» [177, с. 311], однак тут
об’єктом брендингування є торговельна марка, тобто йдеться про так званий
комерційний брендинг.
М. Молочников вважає геобрендинг напрямом сучасних стратегічних
комунікацій, а саме: стратегій розвитку й підвищення конкурентоспроможності
територій [152, с. 262]. У цьому випадку маємо дуже широке й не зовсім коректне
тлумачення самих стратегічних комунікацій російськими науковцями. Термін
«стратегічні комунікації» за такого підходу застосовується фактично до
діяльності в будь-якій сфері, зокрема, і в економічній, спрямованої на досягнення
стратегічних цілей, яка передбачає необхідність синхронізації дій організації для
вирішення поставлених завдань, просування чи зміну культурних (ідеологічних)
цінностей у свідомості цільових аудиторій, покращення іміджу держави. Хоча, як
підкреслюють зарубіжні й українські автори, нині стратегічні комунікації
більшою мірою відносяться до «стратегії», аніж до «комунікацій», вони радше є
синонімом «протидії пропаганді». Сферою побутування терміна є міжнародна
державна політика, дипломатична діяльність, спрямовані на відстоювання
інтересів держави, формування позитивного її іміджу [84, с. 136]. Геобрендинг

83

розглядається окремими авторами і як інструмент публічної дипломатії [42, с. 81],
яка, відзначимо принагідно, також є одним із елементів міжнародних стратегічних
комунікацій [137]. Ю. Дубова, А. Заруднєва натомість чітко відмежовують
територіальний маркетинг і брендинг

від суспільної дипломатії (у чому ми

погоджуємося з ними), однак підкреслюють, що брендинг використовує
інструменти цих двох напрямів діяльності [73, с. 38].
Як засвідчив аналіз у наукових джерел, більшість авторів відносить
геобрендингову

діяльність

до

маркетингової

сфери,

розглядаючи

як:

маркетингову за своєю суттю діяльність, спрямовану на формування стійкого й
привабливого образу території [152], як антикризову маркетингову технологію
[101], як консалтинговий продукт [286], як стратегію розвитку й підвищення
конкурентоспроможності територіальних утворень [205, с. 82], як стратегію
формування й укріплення конкурентноздатності територій [8].
Можна говорити про активне еволюціонування брендингу загалом і
геобрендингу як категорії маркетингу зокрема. Уже визнаним є факт очевидного
дистанціювання цих напрямів діяльності [13, с. 14]. Не виникає сумнівів, що
геобрендинг – більше, ніж стандартна маркетингова комунікація. Нині є підстави
говорити про сформованість технології брендингу, який «на наших очах, у
терміни, стиснуті «пост-сучасністю», долає шлях від мистецтва до практики»
[213, с. 32].
Окремі автори обстоюють віднесення брендингу територіальних одиниць до
«соціогуманітарних
розвитком

технологій»,

територій.

використовуваних

А. Попов визначає

брендинг

у

процесі

управління

як міждисциплінарну

технологію, яка поєднує елементи політики, управління, дипломатії, бізнеспроцедур, PR тощо [190]. Технологічний характер брендингу, на його думку,
полягає у єдності таких складових, як «процес визначення сутності бренду» –
«надання бренду необхідної форми» – «транслювання за певними напрямами для
досягнення певної мети». Соціогуманітарний характер полягає в тому, що
брендинг, крім каналу комунікації, виконує і роль договору між різними
сегментами комунікаційного середовища, є інтерфейсом їхньої взаємодії.

84

Брендинг територій як соціогуманітарна технологія спрямований на забезпечення
взаємодії таких понять,

як

«територіальна

ідентичність»,

«територіальні

інтереси», «територіальна спільність» [25, с. 8], про що більш детально
говоритимемо у наступних підрозділах. Г. Тульчинский регіональний брендинг
вважає технологією консолідації соціуму на конструктивній позитивній основі
шляхом широкого багатовекторного діалогу, координації [266]. В основі
геобрендингу лежать технології, що об’єднують широкий спектр аспектів
управління територіями: економічні, соціальні, політичні, культурні. Це цілком
відповідає тенденціям і сучасному стану медіа-інформаційного дискурсу: автори
констатують

факт

медіатехнологій

і

зрощення
технологій

в

сучасних ринкових

інформатики,

умовах традиційних

менеджменту.

Це

знаходить

відображення як у розширенні функцій медіа (до звичних додаються такі, як
функція «медіатора» політичних поглядів; функції корпоративного видання – для
декларування суспільно-політичних поглядів окремих осіб чи групової аудиторії
тощо); усталення тренду розвитку і функціонування ЗМІ (серед друкованих
переважають регіональні, серед ефірних – навпаки; змінюється структура
інформаційних

потреб

аудиторії

–

зростає

інтерес

до

регіональних

підприємницьких, соціальних, політичних, культурних проблем) [116, с. 48].
Е. Кукіна визнає, що теоретична парадигма брендингу врівноважується
завдяки єдності двох концепцій: перша – це marketing mix (комплекс маркетингу,
який вона називає «4Р»), що складається із таких елементів: власне продукту
(product), його ціни (price), доведення продукту до споживача (place), просування
(promotion)), а друга – комунікаційна [128]. У процесі формування комунікаційної
платформи бренду беруться до уваги і принципи 4Р, і маркетингового
планування. Саме вона спрямована на формування іміджу бренду і систему його
комунікаційних каналів. Найважливішим складником комунікаційної концепції
бренду є принцип креативності, покладений в основу формування образу бренду,
його іміджу, елементів наповнення і моделей сприйняття.
Таку позицію поділяють і деякі інші автори – вони розмежовують два
аспекти територіального брендингу, його природу трактують як дуалістичну: як
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маркетингова технологія він ґрунтується на раціональних механізмах мотивації і
спрямований на виявлення сильних і слабких сторін об’єкта геобрендингу,
визначення на цій основі цілей і перспектив; як комунікаційна – спрямований на
формування символічного капіталу [235, с. 149].
В інших наукових джерелах геобрендинг розглядається як комунікаційна
технологія [27], як комунікаційна репутаційна технологія [42, с. 78], як технологія
зв’язків з громадськістю [176]. І. Грабовенко кваліфікує його як різновид паблік
рілейшнз, що виробився у процесі зростання піар-впливу в політичному
середовищі, результатом чого стало диференціювання таких видів піар-діяльності,
як іміджмейкінг, ПР-брендинг, медіа-рілейшнз та ін. [61, с. 40].
Важливість і вагомість комунікативної складової підкреслювалась уже
родоначальниками напряму – так, С. Анхольт визначав брендинг країни як
систематичний процес узгодження дій, поведінки, інвестицій, інновацій та
комунікацій країни для реалізації стратегій конкурентної ідентичності [цит. за: 12,
с. 12].

Д. Аакер

визнавав,

що

в

ХХІ ст.

«бренди

замінюють

товари»,

«позиціювання бренду нівелює важливість цінової конкуренції, а на зміну рекламі
приходять інтегровані бренд-комунікації [1, с. 9]. На його думку, комунікації не
можуть обмежуватися власне функцією просування товару. Бренд інтегрує всі
види комунікацій і діяльності, які наділяють значенням товари й послуги.
А. Головко, розмірковуючи про комерційний брендинг, так розвиває
ланцюжок інструментів конкурентної боротьби: до 1997 р. – ціна, з 1999 р. –
якість, з 2001 р. – дистрибуція. Виробники поступово приходять до усвідомлення
власне бренду [59, с. 83]. Тобто саме просування товару (комунікація товаром, або
брендом, комунікація про товар) є визначальним. Для нас важливе визнання
автора, що витрати на просування бренду мають передбачати витрати й на
організацію комунікацій зі споживачем [59, с. 84]. Те саме може бути застосовано
і щодо геобрендингу.
Сучасні бренди розглядаються як «глобальні комунікатори, що пов’язують
продавців, товари й покупців, як емоційний індивідуальний образ продукту або
компанії, що відображає його унікальні риси й характеристики» [25, с. 8].
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М. Фаткуліна схильна розглядати бренд не лише як знак або частину знакової
системи, але й як комунікаційний процес, оскільки, підкреслює дослідниця,
«відносини «бренд – споживач» створюються й реалізуються через комунікацію».
Вона визначає брендинг як управління комунікативним впливом, спрямованим на
створення бренду як унікального образу предмета споживання і просуванням його
на ринку [272, с. 61]. Брендинг і моделювання процесу взаємодії бренду з його
прямими й непрямими споживачами є особливим елементом теорії комунікацій.
Якщо перші – власне споживачі (цільова аудиторія), які характеризуються
набором

властивих

стратифікаційного

їм

потреб

класу (групи),

і

приналежністю
то другі

–

до

учасники

того

чи

іншого

комунікаційного

середовища (продавці; посередники; агенти; різні гравці ринку, що забезпечують,
обслуговують, супроводжують і контролюють процеси обміни тощо). Останні не
меншою

мірою,

ніж

власне

споживачі,

визначають

результативність

функціонування підприємств через їхнє бачення брендів, що просуваються на
ринок [279].
Подеколи геобрендинг у наукових дослідженнях кваліфікується і як
«комунікаційна стратегія» (в маркетингу територій) [55], як «використання
комплексу інструментів аналізу ресурсів території, формулювання пропозицій для
цільових аудиторій і різних способів їх транслювання». Л. Старостова трактує її
як виключно комунікаційну стратегію, яка має нести якийсь меседж, посил
аудиторії [235]. Під комунікаційною стратегією розуміються ефективні шляхи
досягнення комунікативних цілей. У науковому дискурсі диференціюються два
класи стратегій: стратегії подання інформації; стратегії отримання інформації
[172, с. 56].
Комунікаційні стратегії в комерційному брендингу – це переважно
комплексні, масштабні й довготривалі програми досягнення найважливіших
комунікаційних цілей підприємства (фірми, компанії) у межах маркетингової
стратегії. Під час розробки комунікаційної стратегії визначається роль основних
складових комунікаційної суміші: реклами, комерційної пропаганди, сейлз
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промоушн й особистої продажі; плануються основні заходи в межах здійснення
цих форм комунікацій [58, с. 218].
Отже, сучасна зарубіжна й українська практика засвідчує таку сутнісну
ознаку геобрендингу, як особливу комунікаційну компоненту. У деяких
публікаціях вона іменується як геокомунікації [127]. Дослідники із Казахстану
визнають появу в комунікативному просторі нової реальності – геобрендингу як
«комунікації територій» [12, с. 22]. Об’єктом наукових розвідок стають брендкомунікації [17; 127]; Г. Плисенко серед основних складових брендингу називає
«брендову комунікацію, здійснювану через конфігурацію бренду, ЗМІ, Інтернет»
[185, с. 11]. З огляду на особливий характер міжтериторіальних комунікацій
О. Соскін говорить про «комунікаційну війну» між містами [2137, с. 44].
І. Мельник наводиться поглиблене розуміння стратегій брендингу на основі
акумулювання

економічних

та

журналістикознавчих

знань.

Вироблення

комунікаційної стратегії в сучасних умовах, доводить автор, стає доленосним і
вирішальним завданням у просуванні будь-якого продукту, у тому числі й такого,
як регіон, територія. Саме завдяки інформаційному обміну геобренд і зацікавлені
в його успіху суб’єкти отримують можливість конкурувати з іншими, перемагати
в цьому процесі й отримувати ресурси та поштовх до подальшого розвитку. Бренд
у сучасних умовах розглядається і як відправник інформації, і як канал
комунікації. Дослідники важливою умовою успішності вважають неперервність
діалогу між брендом і споживачем, або аудиторією [146, с. 6]. Автори-економісти
визнають неможливість за допомогою інструментарію економічної науки
вичерпати сутність брендингових комунікацій, описати й формалізувати їх [302,
с. 9]. Вони вказують на виникнення синергетичного ефекту в результаті
правильно організованих комплексних брендингових комунікацій як єдності й
гармонійної

узгодженості

усіх

брендингових

повідомлень

[302,

с. 13].

Збільшується масив публікацій, у яких більш чи менш виразно вказують на
комунікаційний аспект брендингу, визнають формування системи успішних
комунікацій одним із геобрендингових атрибутів.
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Автори дослідження «Брендинг міст: досвід Країн Вишеградської групи для
України»,

визнаючи

інформацію

рушійною

силою

високотехнологічного

брендингу, пов’язують його ефективність із інформаційною складовою. Вони
образно

характеризують

динаміку

ролі

бренду

й

еволюцію

характеру

брендингової комунікації: «у 80-ті роки минулого століття – бренд говорить! Далі
– кінець 90-х – бренд веде діалог! А з початку 2000-го року – бренд допомагає
людям спілкуватися між собою!» [25, с. 9]. Усе частіше брендинг сприймається як
інструмент налагодження взаєморозуміння і взаємодії між усіма учасниками
єдиного географічно-комунікаційного простору, його розглядають як результат
позитивного сприйняття території усіма жителями [167, с. 95–100]. Нині чітко
викристалізовується така функція брендингової комунікації, як зняття суспільного
напруження, консолідування територіальних спільнот, створення комфортних
умов для життя в межах певних територіальних утворень.
Геобрендинг відгалужується у процесі розвитку PR, рекламної й іміджевої
комунікації з метою реалізації функцій, які названим технологіям не притаманні.
Його відносять до прикладних соціально-комунікаційних технологій через його
виразно практичний характер і спрямованість на вирішення пргматичних
регіональних завдань – економічного й соціального характеру [12, с. 10]. Багата
зарубіжна

й

активна

вітчизняна

практика

дають

переконливу

картину

еволюціонування цілей і масштабу геобрендингу: якщо спочатку це були разові
комунікаційні акції, ситуативні подієві комунікації і співпраця з пресою, то нині
він набуває формату комплексу комунікаційних інструментів із формування
територіальної ідентичності, іміджу, що дає економічні дивіденди – забезпечує
створення доданої вартості. Тобто можна говорити про розвиток геобрендингу від
окремої стратегії – до комплексу стратегій – й оформлення як комунікаційної
технології.
А. Лисенкова

розглядає

брендинг

територій

як

«інтегрований

комунікаційний комплекс максимально раціоналізованого й оптимізованого
впливу на процес просування регіону, створення позитивного іміджу й репутації у
стейкхолдерів [136]. Результативність соціально-комунікаційних технологій
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значною мірою залежить від здатності комунікаторів досягнути згоди, від уміння
суб’єктів брендингу вплинути на позицію різних груп стейкхолдерів завдяки
ефективному використанню комунікаційних інструментів і засобів на основі
урахування особливостей адресата, специфіки середовища та інших чинників.
Завдання геобрендингу – сформувати в усіх потенційних стейкхолдерів
уявлення про певний регіон як бажаний з певної точки зору: для проживання; для
реалізації професійних інтенцій; для відпочинку й туризму; для розвитку бізнесу
тощо.

Образ

регіону

формується

поступово,

за

участі

різних

каналів

інформування: як завдяки власному досвіду місцевих жителів, так і завдяки
цілеспрямованим комунікаціям (міжособистісним, медійним тощо). В умовах
діалогічного

характеру

сучасних

суспільних

комунікацій

зростає

роль

комунікацій і місцевих жителів, так звана комунікація «із-уст-в-уста» протягом
тривалого часу залишається достатньо вагомою в просуванні територій.
Визнаючи трансакційну природу суспільної комунікації, її діалогічність,
необхідність координованості дій і смислів, дослідники умовами ефективності
міжособистісної комунікації, зокрема суспільної комунікаційної взаємодії,
називають: широкий спектр можливих вербальних і невербальних комунікаційних
дій; релевантність комунікаційних дій практичними завданням; узгодження
комунікаційної

діяльності

із

лінією

поведінки

партнерів;

планування

(прогнозування) результатів комунікаційних дій; креативний підхід і гнучкість у
процесі комунікаційної взаємодії (готовність до прийняття нестандартних рішень,
конструювання нової реальності); об’єктивне оцінювання ситуації комунікаційної
взаємодії, її відповідності очікуваним результатам [145, с. 121].
Нині осмислюється взаємодія соціально-комунікаційних технологій з
різними цілями й завданнями, із власними технологічними засобами і прийомами
(насамперед

реклами

і

зв’язків

з

громадськістю).

співіснування стало оформлення наприкінці 90-х

Результатом

такого

рр. ХХ ст. так званих

«інтегрованих маркетингових комунікацій». У науковому дискурсі виокремлюють
таку категорію, як бренд-комунікації, маючи на увазі позиціонування продукту чи
товару й визначаючи їх як «усвідомлену й програмовану діяльність, спрямовану
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на успішне просування бренду (створення поінформованості про бренд і вплив на
поведінку цільової аудиторії) [17].
Вважаємо,

що

уже

можна

говорити

про

комплекс

інтегрованих

брендингових комунікацій, причому саме геобрендингових. Оскільки інтегровані
маркетингові комунікації насамперед орієнтовані на роботу з комерційними
брендами, комерційним брендингом, метою якого є активізація продажів. Такий
інструментарій не може охопити більш широкого й різнопланового кола завдань
просування території як особливого товару, який має не тільки комерційну
цінність. Тому, крім традиційних елементів інтегрованих маркетингових
комунікацій

(реклами,

стимулювання

продажів,

«пабліситі»,

особистого

продажу), виникає потреба в інших соціально-комунікаційних технологіях –
формування іміджу й репутації; публічної дипломатії, інструментів ділового й
міжособистісного
Перспективним

спілкування,
у

наш

час

вагомою
визнається

у

цих
шлях

процесах

є

роль

інтегрування

ЗМІ.

соціально-

комунікаційних технологій переконувального характеру [18, с. 177–181]. Саме
таке спрямування й мають геобрендингові комунікації – переконування на основі
довготривалого багатоканального інформування зацікавлених аудиторій.
У контексті цього вважаємо за доцільне визначати геобрендинг як систему
інформаційно-комунікаційних зусиль із використанням комплексу інтегрованих
комунікаційних інструментів, спрямованих на системне стратегічне інформування
найширшої

аудиторії

(реальної

й

потенційної)

про

переваги

певного

територіального утворення, формування у різних категорій стейкхолдерів
позитивного уявлення про нього, налагодження взаєморозуміння і взаємодії між
усіма учасниками єдиного територіально-комунікаційного простору.
Суголосне нашій позиції й узагальнення Т. Багаєвої про те, що з точки зору
впливу на цільову аудиторію геобрендинг являє собою комплекс соціально
зумовлених і соціально спрямованих комунікаційних технологій [13, с. 34].
Геобрендинг являє собою діяльність, мета якої – створення довготривалої
переваги щодо заданого об’єкта, який просувається в конкурентному середовищі,
формування й підтримування високого рівня його престижності й затребуваності.
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Просування бренду найчастіше асоціюється з рекламою. В. Різун [210,
с. 166] кваліфікує брендинг як різновид рекламних технологій, технологій
унікальних рекламних пропозицій. Однак рекламна комунікація забезпечує
транслювання споживачеві інформації лише про функціональну цінність товару
(його характеристики, надійність, зручність, експлуатаційні показники, дизайн,
ціну та ін.). Тому таке твердження може бути застосоване саме до комерційного
брендингу. Не менш важливим є й соціальний аспект, оскільки брендинг
неможливий без створення відносин. З позиції соціального виміру бренд має
властивість формувати навколо себе культ, ставати знаком соціальної відмінності
[222, с. 281]. Крен у розумінні геобрендингу саме як рекламної комунікації
засвідчило й наше дослідження.
Автори визнають, що нині й комерційний брендинг змінюється. Логіка
розвитку сучасного суспільства підтверджує, що в

інформаційну епоху

зростатиме роль бізнесів з виробництва контенту. Це насамперед стосуватиметься
й рекламної комунікації – або вона технологічно адаптуватиметься до нових
завдань і умов транслювання, або компанії, виробники контенту, стануть
основними постачальниками послуг контекстного брендингу, які витіснять
більшу частину прямої реклами з телевізійного й інтернет-простору [265, с. 33].
Використання принципів інтегрованих маркетингових комунікацій уже стало
практикою у вибудовуванні діалогу українських органів влади із населенням.
Маркетингові

процедури

(до

яких

насамперед

відносять

дослідження,

сегментацію, позиціонування) лише допомагають обрати форми, методи і засоби
комунікації з різними сегментами аудиторії; визначити найефективніший інтервал
так званих комунікаційних сесій та їхню інтенсивність [223, с. 49], а кінцевий
результат залежить від організації й змістового наповнення комунікаційних акцій.
Брендингова діяльність реалізується шляхом передачі комплексу повідомлень про
особливості й переваги об’єктів, які просуваються в конкурентному середовищі,
що сприяє отриманню ними переваг, а в ідеалі – завоюванню лідерських позицій,
формує стилі поведінки соціальних акторів, змінює соціальне середовище» [13,
с. 34].
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М. Лео, описуючи окремі технології брендингу підприємств на ринку
комерційної нерухомості, визнає їхню обмеженість: неймінг, інформаційні
брошури, створення інтернет-сторінок, пряма реклама в ЗМІ; менш поширеними є
зв’язки

з

громадськістю,

маркетинг

подій;

деякі

мають

розроблений

корпоративний стиль; тільки одиниці використовують сучасні технології
брендингу та інтегровані маркетингові комунікації [135, с. 8].
Геобрендинг – це комплексний багатофункціональний процес, система
інформаційно-комунікаційних

зусиль,

спрямованих

на

просування

певної

території – об’єкта брендингування, який є до того ж є унікальним для кожної
окремої території. Оскільки бренд-технологія за своєю сутністю є різновидом
управлінських (маркетингових) технологій, які не можуть бути копійовані іншими
підприємствами через неможливість точного відтворення всіх умов, факторів
внутрішнього середовища і специфіки набору матеріальних і нематеріальних
ресурсів,

специфічною

особливістю

бренд-технологій

автори

називають

неможливість їхнього продажу [108, с. 54].
До комунікаційних інструментів геобрендингу відносять: рекламу, піар,
ЗМІ, а також напрацювання урбаністичної теорії: розвиток інфраструктури;
інтеграцію повідомлень в артефакти; транслювання інформації на інші території.
Визнається, що бренд повинен «читатися» в усіх формах комунікації під час
перебування особи на певній території: під час працевлаштування, перебування в
громадському транспорті, проведення вільного часу тощо [55]. Текст розуміється
у брендингових комунікаціях широко – це не тільки вербальний чи креолізований
(зображально-словесний). За М. Каваратцісом, бренд формує у цільової аудиторії
набір позитивних асоціацій, пов'язаних з конкретною територією, через три типи
комунікацій: поведінкові (фізичні «жорсткі» характеристики місця, такі, як
архітектурне наповнення, клімат і географічне положення тощо); формальні –
рекламу, зв'язки з громадськістю тощо; формування бренду території за рахунок
неформальної думки споживачів [315, с. 506–514].
Серед складників геобрендингу як соціально-комунікаційної технології
можна виокремити такі сталі елементи, універсальні для всіх об’єктів
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брендингування, як: мета, завдання, стейкхолдерів, принципи, комунікаційні
канали й інструменти. Хоча останні два складники по-різному комбінуються й
застосовуються залежно від специфіки об’єкта й завдання геобрендингу.
Авторами на основі аналізу об’єктивних чинників виокремлюється низка
його етапів або послідовних кроків. Серед них традиційно називаються такі:
визначення об’єкта геобрендингу – подання певної локації як своєрідного товару;
формулювання мети й очікуваних результатів; визначення конкретних завдань за
різними напрямами діяльності регіону; окреслення кола суб’єктів (стейкхолдерів);
проведення

аналітики,

розроблення

комунікаційних

стратегій

на

основі

попередньої аналітики, створення візуальної айдентики, вибір каналів комунікації
для просування та розвитку бренду.
Геобрендинг як комунікаційний інструмент характеризується певними
особливостями. Комунікаційні технології розрізняються за своєю інтенсивністю,
що визначається завданнями й умовами реалізації. Рівень інтенсивності впливає
на результат, на особливості сприйняття інформації адресатами. За використання
низькоінтенсивних технологій цілі комунікаційного обміну відомі комунікатору й
невідомі споживачу. Це дає можливість подавати їх як нейтральну інформацію,
що мінімізує опір адресатів. Високоінтенсивні технології кардинальніше
руйнують стару систему цінностей, їх можна вважати більш агресивним [191,
с. 331–333].

Геобрендингова

комунікація

може

бути

віднесена

до

низькоінтенсивних технологій, оскільки потребує активної співучасті широкої
аудиторії, різних груп стейкхолдерів, причому важливе їхнє задіювання на різних
етапах геобрендингової взаємодії – від визначення цілей до реалізації.
Результат

застосовуваних

комунікаційних

технологій

у

процесі

геобрендингу значною мірою залежить від характеру психологічного їх впливу на
адресатів. У найзагальнішому вигляді науковці диференціюють два різновиди
комунікаційного впливу: перший, який може бути названий м’яким, також
кваліфікують як спонукання або формування мотивації до здійснення певних
вчинків

(шляхом

обговорення,

виховання,

роз’яснення,

інтерпретування,

переконання) – з визнанням доброї волі й внутрішнього бажання адресата на
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основі наявних у нього даних, інформації; другий, жорсткий, являє собою примус
(власним принципам і переконанням адресата тут місця немає, вони повністю
ігноруються чи нівелюються). Примус може бути відкритим (державним чи
суспільним), регламентованим законодавчо-нормативними актами чи принципами
моралі,

та

прихованим

(маніпулювання,

дезінформування,

лобіювання,

пропаганда) [290, с. 215].
Геобрендинг як соціально-комунікаційна технологія може розглядатися як
«м’яка сила», як інструмент публічної дипломатії, активно використовуваний у
наш час у конкурентній боротьбі за розширення впливу території, зокрема
інформаційного. За класифікацією Г. Почепцова, геобрендинг може бути
віднесений до нежорстких комунікаційних технологій. Прикладом реалізації
першого виду впливу, який домінує в геобрендинговому комунікуванні, є
результатом відкритості й прозорості комунікаційної поведінки суб’єктів
геобрендингу, так званих м’яких технологій, є прес-конференції, брифінги, круглі
столи, інші форми суспільного обговорення із залученням широких груп
громадськості, де в основі мотивації до вибору певних форматів поведінки й
формування системи переконань і цінностей лежить аргументування на основі
фактів. Причому нині тексти, які не враховують процесу реагування аудиторії на
інформаційні повідомлення, уже не ефективні [84, с. 138].
Не можна не брати до уваги й канали транслювання геобрендингової
інформації, носіїв інформації. М. Маклюен розділяв комунікації на гарячі й
холодні. Гарячими він називав інформаційно насичені повідомлення, розраховані
на мінімум домислювання й пасивне сприйняття інформації. Холодні комунікації
породжують прагнення до отримання додаткової інформації, потребують активної
співучасті.

Кожний

новий

засіб

масової комунікації в

історії людини

прохолодніший від попереднього – радіоносій від книг, телебачення від радіо,
інтернет – від телебачення. Оскільки комунікаціі брендингу розраховані не на
вимушену увагу, а на контакт зі споживачами, налагодження довірливих
стосунків з ними – це холодні комунікації. Тому важливо максимально й
ефективно задіювати інтернет-канали й інструменти для систематичного
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транслювання бажаної інформації, адресованої сегментованій аудиторії [70,
с. 306].
Здійснений

аналіз

дав

підстави

сформулювати

такі

особливості

геобрендингових комунікацій, як: стратегічність; процесуальність (постійний і
неперервний

характер);

довготривалість

і повторюваність;

системність

і

урахування потреб усіх груп стейкхолдерів; багатоканальність; діалогічність і
полілогічність;

прикладний

характер;

детермінованість

геополітичними

процесами, умовами й тенденціями суспільно-економічного розвитку території;
таргетованість

комунікативної

політики

територіального

брендингу;

переконувально-спонукальна спрямованість; інтегрованість.
Дослідники також вказують на тяжіння в майбутньому геобрендингових (як
і загалом брендингових) комунікацій до: посилення емоційної складової;
карнавалізації (з використанням елементів шоу, перформансної діяльності,
ігрових елементів); посилення візуалізації, зокрема анімації; використання
«вірусних» технологій, популярності «сарафанного радіо» [13, с. 35].
2.2. Український формат геобрендингової діяльності
Геобрендинг нині визнаний важливим атрибутом розвитку окремих міст і
цілих регіонів. Території без комунікацій з акцентом на їхній своєрідності,
неповторності

й

конкурентному

потенціалі,

без

представленості

в

інформаційному просторі залишаються на маргінесах конкурентних процесів.
Геобрендингових проектів потребують усі територіальні утворення, навіть
успішні, оскільки розвиток відбувається циклічно, і з часом навіть найуспішніші
потребують перезавантаження й постійного коригування стратегій розвитку під
впливом зовнішнього середовища.
Геобрендингова діяльність актуалізувалась для України у зв’язку із
прийняттям Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
від 6 серпня 2014 р. постановою Кабінету Міністрів України № 385 [197], якою
передбачено увагу до збалансованого регіонального розвитку й міжрегіональних
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відносин, і в контексті підписання Європейської хартії місцевого самоврядування,
яка набрала чинності для України 01.01.98 [76].
Нами констатовано актуалізацію уваги до геобрендингового формату в
Україні одночасно на теоретичному й практичному рівнях. Якщо на Заході
брендинг і його різновид – брендинг територій спричинені практикою виживання,
яка забезпечила сучасний перспективний розвиток, то в Україні пошуки почалися
із теоретичних досліджень, узагальнення чужого досвіду, спробами його
адаптувати до вітчизняних умов, проблем і можливостей. Досліджувалися
особливості брендингування малих міст [150; 216]; великих міст [126; 155; 217],
систематизувалися підходи до брендингу міст в Україні й світі [151; 213].
Оскільки нині в сільських населених пунктах проживає 31% населення України
[197, с 81], то цікавими для українського наукового дискурсу є й дослідження
брендингування сільських поселень [101; 90].
Поштовхом до появи брендингових досліджень, як визнають самі автори,
нерідко ставали періоди або стагнації галузі (як із машинобудуванням), або
різкого падіння (як ринок комерційної нерухомості), загострення конкурентної
боротьби у зв’язку із збільшенням кількості гравців на певному сегменті ринку.
Тобто, брендингова діяльність в Україні досі має реакційний характер. Така ж
тенденція простежується і в сфері геобрендингу.
Сучасні умови розвитку українського суспільства детермінують пошук
нових інструментів інтегрування в міжнародні глобалізаційні процеси. Ще на
початках формування напряму Ф. Котлер зауважував, що умовою досягнення
країною лідерських позицій у світі є прагнення кожного її регіону бути
унікальним, причому визнання успішності навіть найменшого міста залежить від
визнання успіхів регіону та країни в цілому, і навпаки [125]. На цьому фоні
особливо гостро усвідомлюється значущість брендингу регіонів. Т. Нагорняк
[155], В. Богатирець, Я. Зорій [22], В. Солових, Ю. Інковська [231] успішним
форматом українського національного брендингу вважають формування його як
суми іміджів його регіонів, що передбачає увагу й професійний підхід до
розвитку територій. Експерти вибудовують логіку брендингової діяльності у
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вигляді ланцюжка: «бренд малого міста» – «бренд великого міста» – «бренд
регіону» – «бренд країни» [213, с. 59]. Афористичним вираженням такого підходу
є запропонований Т. Нагорняк для національного бренду слоган «Сила України в
самобутності її регіонів, завдяки чому в ній все є!» [155].
Як засвідчило наше дослідження, ключовим поняттям у регіональному
геобрендингу

стала

ідентичність

території,

яка

є

основою

формування

позитивного враження про територію. Регіональна ідентичність покликана
виявити тісні зв’язки, які укорінюють місцеві спільноти й окремих людей,
процедури самоідентифікації, у яких образ регіону може уявлятися як образ
людей, які його населяють.
Ідентичність у найширшому розумінні сприймається переважно як єдність
місцевої територіальної специфіки (самобутність, унікальність) і територіальної
(місцевої)

самосвідомості (чуття

малої батьківщини,

почуття

співучасті,

залученості до місцевих процесів і подій; місцевого патріотизму) [286, с. 239].
Ідентичність розуміється і як усвідомлення приналежності до соціальної
спільноті, що спонукає людину ототожнювати себе з оточенням. Виокремлюють
такі її різновиди: національно-державна, локальна (регіональна й міська) і
багаторівнева, визнаючи пріоритетність нині локальної [3, с. 156]. Дослідники
вказують на різні підходи до її відображення й масштаби в радянську епоху
(масштабна меморіалізація, монументальні пам’ятники) і в сучасний період. Нині
ініціаторами нових брендів стають комерційні й громадські організації,
ідентифікація

супроводжується

досягненням

комерційних

цілей,

тому

геобрендингова візуальна комунікація нагадує яскраву «етикетку» про переваги
міста [3, с. 160].
До чинників, які сприяють формуванню регіональної ідентичності на основі
своєрідних географічних маркерів, відносять: визначення й демонстрування
типового природного й культурного ландшафту (степ, гори, міський профіль,
мости, інші значущі інженерні споруди); найвідоміші пам’ятники природної й
культурної спадщини; сторичні й політичні події з прив’язкою до території;
відомих людей, пов’язаних з певними географічними об’єктами [129, с. 22].
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Як почуття соціальної спільності (спільноти), що базується на спільності
території й символічному капіталі місця, визначають ідентичність території
Т. Виноградова, Я. Семилєтова [39, с. 81]. Бренд території оцінюють і як
приналежність до спільноти, довіру цій спільноті, відчуття захищеності й
стабільності [213, с. 79]. Гордість за свій регіон стає джерелом неформальних,
спонтанних міжособистісних комунікацій, які транслюють позитивну інформацію
за межі території. Таким чином, сформованість територіальної ідентичності
здешевлює територіальний брендинг.
Бренд території орієнтований на місцевих жителів, сприяє формуванню у
них почуття єдності, патріотизму, відповідальності за свою землю.
Г. Тульчинський вказує на особливість територіального брендингу, яку
неможливо ігнорувати, – «природність». Якщо товарні бренди можуть бути
цілком

штучними,

територіальний

брендинг

не

може

звільнитися

від

географічного, ландшафтного, кліматичного характеру території, культурноісторичної спадщини [266]. Тому регіони мають свої недоліки такого типу
перетворити на переваги, оскільки приховати чи ігнорувати їх неможливо.
В Україні на часі є комплексне визначення регіональних особливостей,
з’ясування ідентичності територій, їхніх громадян. З урахуванням того, що
Україна – країна з багатою історію, варто визнати, що про багато міст уже існує
сформоване враження. Тому, вважають автори, нині більш коректно буде
говорити не про формування нових урбаністичних образів, а про підсилення
наявних, а в окремих випадках – і зміну, тобто ребрендинг. Міста в сучасних
умовах обирають новий підхід до себе [213, с. 80]. Вони цей «підхід», сприйняття
себе планують і формують усіма доступними засобами у межах геобрендингових
технологій, інтерпретуючи таким чином сучасні реалії. Стосовно регіонального
іміджу це означає, що кожне покоління пропонує і просуває свою інтерпретацію
регіону, його історії. Так, зокрема у Стратегії розвитку Запоріжжя передбачається,
що «відбуватиметься поступове «розмивання» образу промислового міста,
формування інтелектуального, креативного, сповненого духовності, гендерно
чутливого міського простору»,

«місту потрібен новий бренд сучасного
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громадського, духовного, інтелектуального простору» [245, с. 45]. Бренд території
є так званим «парасольковим», або точніше ми б його назвали мозаїчним –
загальний геобренд, як із пазлів, окремих елементів, формується як єдність різних
типів брендів (комерційних, іміджевих, подієвих тощо). Т. Нагорняк важливими
складовими брендингу території називає і політичні бренди: персональні,
інституційні, івент та ідеологічні. Саме через них, на її думку, найчастіше
відбувається корекція та оновлення бренду території [156, с. 147]. А. Симонян,
С. Дьяков [222, с. 280] підкреслюють важливість соціального аспекту процесу
формування відносин як результату брендингу. У соціальному відношенні бренд є
репрезентантом соціальної своєрідності, він формує певний культ у свідомості
реципієнтів. У цьому процесі простежується домінування емоційної складової над
раціональною в механізмі прийняття рішення.
Сукупність соціальних комунікацій у місті деякі автори розглядають як
особливий ресурс, як елемент його соціокультурного простору [103, с. 67].
Проблеми в розвитку органів місцевого самоврядування подеколи є наслідками й
неефективних комунікацій, відсутності взаєморозуміння на всіх рівнях спільноти.
Нами зауважена невідповідність достатньо чітко й професійно виписаних
стратегій

розвитку

низки

українських

обласних

центрів

і

сучасного

комунікаційного фону міст. Це стосується, зокрема, Запоріжжя. Дослідження
С. Катаєвим соціокультурного простору міста Запоріжжя за низкою чинників
(щільність

комунікацій;

міжособистісні,

общинні

й

сусідські

зв’язки;

ідентифікація з містом; рівень соціального діалогу міської влади, підприємців і
працівників;

соціальна

політика)

засвідчило

низьку

готовність

місцевих

співтовариств до конструктивного самоусвідомлення й самовизначення. Як вказує
автор, жителі визнають невпорядкованість життя в місті, недовіру до міської
влади, однак ініціативи щодо активних дій, спрямованих на зміну ситуації, не
виявляють [103, с. 69–70]. Науковцями визнається можливість у деяких ситуаціях
завдяки грамотно вибудованій системі комунікацій, контентною основою якого
будуть інтенції регіону, змінити ставлення до себе навіть за умов повільного й
неефективного розвитку інфраструктури.
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У процесі аналізу української практики геобрендингу переконалися, що в
Україні регіони, за окремими винятками, не працюють над розробкою і
просуванням власних брендів. І це є однією з основних причин стримування
інвесторів, туристів, інших зацікавлених категорій. Кожен населений пункт,
особливо міста, у сучасних умовах мають рухатися вперед із чітким розумінням
власних перспектив. Важливим атрибутом успіху є підготовка обґрунтованих,
виважених стратегій сталого розвитку міст і більших територіальних утворень.
Нині завдання формування локальної ідентичності усвідомлене й на практичному
рівні у контексті підвищення економічних показників розвитку регіонів. Про
розвиток міської ідентичності йдеться і в деяких стратегічних планах розвитку
українських обласних центрів, що сприятиме розбудові міст з розвинутим
громадянським суспільством. Так, у Стратегії Вінниці завдання розвитку міської
ідентичності розуміється як необхідність розвивати й закріплювати нормативно
механізми залучення членів територіальної громади для здійснення функцій
місцевого самоврядування, зокремаслі через різні форми демократії участі.
Участь мешканців міста в реалізації різноманітних проектів та ініціатив
сприятиме розвитку міської ідентичності, усвідомленню мешканцями міста себе
активними членами громади, яка прагне досягнути спільного процвітання,
застосовуючи кращі практики місцевого самоврядування [241, с. 14].
Порівняння

з

аналогічними процесами за

кордоном

свідчить,

що

підтримування ідентичності й суспільних цінностей усіма можливими засобами в
успішних розвинених країнах відбувається постійно – з використанням різних
засобів масового впливу: художньої літератури, театру, кінематографу, інших арті спортивних проектів [265, с. 21].
Більшість регіонів, зокрема тих, що ставали об’єктами досліджень,
звертають увагу у процесі геобрендингування насамперед на туристичний
напрям. Хоча серйозною перешкодою на розвитку саме цього напряму, попри
велику кількість в українських містах і селищах атракцій, є низький рівень
розвитку інфраструктури. Притік туристів може ще більше погіршити умови
проживання для місцевого населення, тому й інтенції розвивати цей напрям
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викликають спротив місцевого населення. Однак і для таких ситуацій має бути
чітко виписана неповторність, ідентичність того чи того геобренду. Пошук
регіонами своїх привабливих рис, на думку Ф. Котлера, можливий у використанні
таких форматів «минуле – сьогодення – майбутнє [25, с. 16]. Як свідчать наукові
дослідження, найчастіше у процесі геобрендингу експлуатують минуле, історію.
Так, Л. Панасенко основними асоціаціями для Черкащини називає такі, як: «земля
Тараса Шевченка і Богдана Хмельницького», «Чигиринщина – земля козацтва».
Хоча й визнає, що нові часи потребують інших атракцій (подієвого туризму,
фестивалів, інших івент-акцій) [174, с. 78]. Такий підхід розширить коло
зацікавлених і змінить формат відвідування – не екскурсійні програми, а більш
тривале перебування в регіоні. Геобрендинг не може бути спонтанним бажанням
певних регіонів, хоча вони є найбільш зацікавленими у його просуванні. Брендинг
міст і регіонів, через свій вплив на державні й геополітичні процеси, має стати
проектом загальнодержавного масштабу, хоча основні зусилля з його реалізації
здійснюються на місцях. Регіон – це безумовна складова державного утворенння,
його

імідж

неминуче

впливає

на

загальне

сприйняття

країни.

Тому

координування, спрямовування і контролювання цих процесів можна вважати
обов’язком державних органів.
Європейським стандартом розвитку територій є забезпечення його
рівномірності. Неодмінна умова прогресу – розвиток усіх регіонів однаково
якісно з точки зору благоустрою та екологічної безпеки, забезпечення
максимальної доступності об’єктів соціальної сфери, транспортних послуг тощо.
Важким же спадком радянської епохи, що й досі дається взнаки в Україні, стало
випереджання

у розвитку одних територій

і

відставання

інших через

централізацію політичного, а отже і всього суспільного життя. Стратегією
регіонального розвитку визнано поглиблення

міжрегіональних соціально-

економічних диспропорцій, значну диференціацією розвитку районів та міст, у
третині яких тривалий час зберігається одночасне зниження рівня економічної
активності та зменшення чисельності населення [197, с. 2]. Авторами економічних
досліджень здійснено компаративний аналіз економічних профілів територій,
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відповідно до якого найуспішнішою визнано Київську область, менш успішними
є Вінницька, Полтавська, Черкаська, найнижчі показники – у Кіровоградської
[171, с. 15]. На відміну від класичної політики вирівнювання асиметрії в розвитку
регіонів, яка домінує в Європі, Україні необхідно реалізувати державну
регіональну політику із значною гуманітарною складовою, яка б стимулювала
зближення регіонів на рівні людей, інтеграцію їх у єдиний український простір
[197, с. 122].
Більш активно завжди розвивалися столичні міста, так звані культурні й
великі промислові центри, їхні агломерації. Інші лише зараз долають проблеми
устаткування прийнятних умов для ведення бізнесу, забезпечення соціальних
потреб, комфортного проживання населення. Тому й не дивно, що у низці
регіональних програм стратегічного розвитку у візії міста «експлуатуються»
різного роду «столиці»: Івано-Франківськ – «столиця Прикарпаття»; Херсон –
«столиця Таврії», «столиця краю найкращих у світі кавунів і помідорів»;
Тернопіль – «студентська столиця України»; Хмельницький – «швейна столиця
України», Львів – «культурна та туристична столиця Східної Європи»,
«неофіційна столиця Західного регіону України» тощо.
У країнах колишнього СРСР люди проходять пострадянський період
адаптації – як економічної, так і психологічної [213, с. 105]. Відбувається
поступове звільнення від стереотипів і штампів у сприйнятті себе і територій,
їхніх ролей. В Україні геобрендингова технологія використовується не на повний
потенціал. Оскільки геобрендинг ще не став державною стратегією, він помітно
залежить від

зовнішніх чинників,

відбуваючись переважно безсистемно,

спорадично.
До 2012 р. об’єктами брендингування були переважно регіони, території, а в
процесі підготовки до Турніру УЄФА Євро–2012 брендинг поширився й на міста
(насамперед Київ, Донецьк, Харків, Львів, які вибороли право стати господарями
чемпіонату в Україні). Зазвичай після подій такого масштабу в усьому світі міста
стають туристичними центрами. Геобрендам вдається змінити думку про себе і
ставлення до себе, активізувати туристичні потоки. Встановлено кореляцію між
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економічними показниками рівня туристичного розвитку та наявністю системної
роботи з брендингу міста. [214, с. 16]. Із названих міст найбільше це вдалося
Львову. За даними ЛКП «Центр розвитку туризму», у 2017 р. у Львові гостювало
2,7 млн осіб, з яких 1 млн 756 тис. – туристи, що перебували у місті два і більше
днів. У 2016 р. Львів відвідали 2,6 млн осіб. Топ-5 країн, з яких найчастіше
приїжджають туристи до міста, – це Польща, Туреччина, Білорусь, Німеччина та
США. Надходження до міського бюджету від туризму та сфери гостинності у
порівнянні з 2016 р. зросли у 1,8 раза та становлять 127,8 млн грн. В
обслуговуванні сфери гостинності та туризму задіяні 24 види економічної
діяльності, понад 100 тис. львів’ян, або приблизно 13% населення міста [267].
Лише за два роки до Чемпіонату конференції з проблем створення та
просування міст-брендів почали проводити у Донецьку і Харкові, хоча починати
таку роботу слід було одразу, як Україна дізналася про проведення на її території
заходу. Була підготовлена аналітична доповідь Національним інститутом
стратегічних досліджень «Брендінг держави в контексті Євро-2012: виклики та
перспективи» [26]. Автором зроблено декілька важливих висновків, зокрема:
визнання розрізненості підходів державного й комерційного проектів брендингу
країни, розходження в принципових моментах і того, що право на проведення
Чемпіонату не сприяло активізації уваги міжнародних ЗМІ до України через
відсутність активного продукування інформаційних приводів, які входять в коло
інтересів зарубіжних адресатів.
Більшість практичних спроб брендингу відбувалися без належного
теоретико-методологічного супроводу, мали безсистемний характер, зводилися
лише до розробки візуальної айдентики, що призвело до відсутності очікуваного
результату [214, с. 16]. Харкову, який у більшості респондентів викликав асоціації
з промисловим містом, містом, у якому знаходиться один із найбільших оптовороздрібних ринків, не вдалося привернути до себе бажаної уваги під час
європейського футбольного чемпіонату. Хоча 2011 р. була розроблена концепція
«Kharkiv – smart city» («Харків – кмітливе місто»: social – соціальне, modern –
сучасне, art – мистецьке, research – місто наукових досліджень, tourist –
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туристичне) [77, с. 159]. Усі підстави для такого образу місто має: мережа
закладів вищої освіти, значна кількість студентів-іноземців; найбільша в Європі
площа Свободи як локація для мистецьких та інших заходів; мережа громадського
транспорту (зокрема метро й метротрам (наземний потяг, міська електричка))
тощо. Вдала назва, що асоціюється із інноваційними технологіями загалом, та
відсутність активної інформаційно-комунікаційної кампанії, нездатність донести
аудитлоріям важливі меседжі, нерозвиненість самої інфраструктури стали
причиною геобрендингового фіаско.
Польща виявилася більш готовою до Євро–2012: уже мала низку
реалізованих брендингових документів, вміло відповідала на критично-іронічні
публікації в зарубіжних ЗМІ, автори яких кепкували над простаками поляками як
новими майбутніми членами Євросоюзу [188]. Приклад Польщі, яка успішніше
йде шляхом ребрендингу, мала схожі проблеми в минулому, близька нам за
ментальними характеристиками може бути цікавим Україні.
Найбільш опрацьованим методологічно є геобрендинг міст, чому можна
назвати декілька причин. По-перше, це найпростіший формат для реалізації на
практиці. По-друге, існує чітка технологія просування урбаністичних утворень,
особливо малих міст. Однак нині усвідомлена необхідність диференціації
геобрендингових інструментів для територіальних утворень різних типів.
Авторами підкреслюється непридатність для використання у середніх і малих
містах маркетингових теорій і практик, апробованих у мегаполісах через
невідомість їх широкому загалу; відсутність охочих долучитися до їхнього
розвитку; обмеженість фінансових ресурсів [213, с. 43].
Як засвідчило дослідження, геобрендинг в Україні переважно секторальний
(галузевий) – тобто, зусилля ініціаторів спрямовані на промоцію якогось одного
напряму діяльності, хоча й найбільш органічного та перспективного для регіону;
діяльність планується й реалізується з орієнтуванням на якусь конкретну
аудиторію. Найчастіше таким напрямом є туристична галузь. Пильну увагу до неї
можна вважати загальною тенденцією геобрендингу, оскільки орієнтування на
зовнішню аудиторію (туристів) стає каталізатором розвитку інфраструктури
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регіону, підвищення рівня комфортності проживання, якості життя. Проте
туристознавці зауважують, що і в цьому відношенні нині цікавими є лише окремі
українські регіони: 65% суб’єктів туристичної діяльності розміщено в семи
регіонах:

Київщина,

Дніпропетровська,

Харківська,

Донецька,

Одеська,

Запорізька, Львівська обл. [2, с. 10]. У туристичній галузі України нині зайнято
7,8% населення, однак є всі підстави прогнозувати збільшення показника завдяки
геобрендинговій діяльності. З 2011 р. у Європі спостерігається зростання на 3%
туристичних потоків, у світі цей показник ще вищий [268, с. 5].
Ця тенденція має позитивну динаміку і в Україні, що засвідчую визнані
українські туристичні центри. Щорічно Одеса приймає понад 1 млн. туристів. Так,
лише у 2015 р. їх, за різними оцінками, було 1,5 млн осіб. Для сприятливого
розвитку туристичної діяльності в м. Одесі, підтримки малого і середнього
бізнесу у сфері туристичної інфраструктури, розробки та просування туристичних
продуктів на внутрішньому і міжнародному ринках у місті діє три філії КП
«Туристичний інформаційний центр міста Одеси». У Стратегії розвитку Львова
планується до 2025 р. досягнення містом високого рівня розвитку туризму (3 млн.
туристів на рік) та найвищих у Європі темпів зростання кількості в'їзних туристів,
чому сприятимуть щорічний приріст нових туристичних продуктів та культурні
заходи європейського значення. [117, с. 77]. Хоча, як визнають автори Стратегії,
наприклад, польське місто Краків з приблизно такою ж кількістю населення та
архітектурою, як і у Львові, приваблює близько 8 млн. туристів щороку.
Останніми роками спостерігається тенденція щодо зменшення інтересу
туристів до стандартного турпродукту, зростає зацікавленість автентичністю та
індивідуалізованістю. У 2015 р. у м. Одесі активно розвивалися такі види
туризму: подієвий, гастрономічний, культурно-пізнавальний, діловий; культурнорозважальний, етнотуризм, освітній, оздоровчий [240, с. 15, с. 25]. У Запоріжжі
працюють

над

розвитком

історичного

й

сакрального,

технологічного,

індустріального, навчального, наукового, театрального, інтерактивного музейного
видів туризму [245, с. 42, 43], у Чернівцях – культурологічного, рекреаційного,
спортивно-оздоровчого [238, с. 28]. У Чернігові переважає екскурсійний туризм
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та туризм вихідного дня [250, с. 52], у Херсоні – «винний», екологічний туризм
[236, с. 22]. Полтава планує розвивати «стоматологічний туризм», прагнучи стати
у 2025 р. містом, що стрімко зростає, надаючи сучасні, у тому числі,
стоматологічні послуги [239, с. 7, 12]. Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська
та Чернівецька області просувають спільно туристичний напрям «Українські
Карпати» [123, с. 2]. Закарпаття має високий потенціал і транскордонного
співробітництва й органічної інтеграції в європейський простір. Нині регіоном
ініційовано ідею розвитку разом із сусідніми європейськими країнами спільного
бренду Карпати, а не його локальних точок. Це сприятиме активізації й
масштабізації туристичної діяльності [25, с. 65].
Але для розвитку туристичної галузі необхідно розширювати перелік
атракцій. І такі резерви в Україні є завдяки природному різноманіттю,
збагаченому історично-легендарними елементами. Автори переспективним для
України вважають розвиток національних природних парків (наприклад,
«Подільські Товтри» (можливості організації етнографічних, гастрономічних,
велосипедних, піших, кінних, інших спортивних турів, зокрема човнових);
«Хорли» (село Каланчацького району Херсонської області); «Українська Венеція»
– у географічному ареалі с. Вилкове в українській частині дельти Дунаю (Одеська
обл.),

характеризується

розмаїттям

природних,

кліматичних,

ресурсних,

історичних умов) [268, с. 259, с. 303, с. 295].
У контексті туризму про територію говорять як про дестинацію, яку
характеризують за трьома основними позиціями: з геопросторової точки зору – як
таксономічну одиницю; з економічної та маркетингової – як комерційну одиницю;
з управлінської – як суб’єкт управління. Дестинація – це насамперед система
засобів і служб, діяльність яких спрямована на задоволення потреб туристів. До її
ознак відносять: використання туристами та місцевим населенням; неподільність;
історико-культурну цінність; взаємодоповнення складових елементів [268, с. 30–
31, 34].
Іміджування регіонів відбувається на засадах реалізації місії кожного
конкретного регіону із урахуванням основних стратегій розвитку країни загалом.
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Цьому процесу, на думку науковців, передує аудит загальнодержавного бренду та
дослідження сформованості іміджів конкретних територіальних одиниць (з
використанням соціологічних інструментів, моніторингу ЗМІ); розробка й
реалізація комплексної програми формування іміджу регіонів – у межах країни і
за кордоном [155]. Має бути взята до керівництва на практиці доведена
науковими дослідженнями теза – імідж не виникає стихійно, він є результатом
цілеспрямованих дій. Над ним необхідно працювати системно, постійно,
протягом тривалого часу. Вибір ефективних інструментів, професійна реалізація
завдань створюють враження природності й стихійності процесів. Важливо
усвідомити, що більш ефективними є не реактивні, а проактивні комунікації.
Систему цінностей, формати суспільної поведінки й активності необхідно
«вирощувати» поступово й послідовно у процесі комплексних, системних
довготривалих комунікацій. Важливість ефективних комунікацій визначається
також і їхнім впливом на стабільність у регіоні – реципієнт із соціального
середовища

з

негативними

соціальними

цінностями

легше

піддається

деструктивному впливу повідомлень [131, с. 14]. Це підтверджується деякими
проблемними територіями в Україні. Тому Стратегією регіонального розвитку
передбачено «підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій
та об’єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління
ними» [197, с. 17].
Важливість геобрендингу для внутрішньої аудиторії визначається тим, що
ефективна комунікація забезпечує якісні зміни суспільної свідомості, сприяє
консолідації локальних спільнот, нівелює конфронтаційні настрої між різними
регіонами, диференційованими за культурними, релігійними, економічними тощо
чинниками, формує громадянську самосвідомість і патріотизм. М. Семенов
вважає найкращим інформаційним каналом туристів і туристичний бізнес, однак
визнає, що без комунікаційного каналу, створеного населенням (тобто без
підтримки й визнання населенням регіональної політики) жоден бренд не може
претендувати на успіх. Максимальному просуванню бренду може сприяти лише
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національно-культурна гордість (а ми б, адаптуючи до теми нашого дослідження,
конкретизували – і регіонально-територіальна), повага і любов [219, с. 22].
Поки що маємо констатувати увагу регіонів до формування переважно
інвестиційного

іміджу,

євроінтеграції

й

міжрегіональних

зв’язків,

транскордонного співробітництва на тривалий період – так, у Стратегії розвитку
Чернівців передбачено «створення позитивного інвестиційного іміджу міста та
просування його в інші регіони України та за її межі». Представниками місцевої
влади розробляються інформаційні матеріали про інвестиційну привабливість
міста, його потенціал та забезпечується їхнє промоціювання на міжнародних
форумах, семінарах, виставках в Україні і за кордоном тощо [238, с. 13]. Схожі
підходи реалізуються й у Закарпатській, Херсонській, Одеській, Львівській
областях; інші документи, прийняті обласними радами, передбачають вирішення
іміджево-брендових завдань у межах залучення інвестицій (Хмельницька обл.),
розвитку туризму (Івано-Франківська обл.), соціально-економічного розвитку
(Полтавська обл.). Жоден із стратегічних документів не підноситься над
економічно-маркетинговим розумінням території, не йдеться про комунікаційну
складову, ідентичність регіону, про так званий символічний капітал тощо.
Як виняток, можна назвати Херсонську область, у якій робляться певні
кроки до формування брендингової атрибутики. Але це знову-таки окремі заходи,
які не є елементами чітко продуманої системної діяльності із залученням
населення. Брендинг Херсонської області – це громадська ініціатива [231, с. 9].
Геобрендинг створює і зміцнює імідж; репутація ж території, на відміну від
іміджу, формується на реальних якостях, достоїнствах і недоліках об’єкта.
Символічним репутаційним капіталом називають рівень визнання соціумом
життєвості, вагомості, надійності об’єкта. Він розглядається як найважливіша
складова його соціальної значущості й конкурентоздатності [13, с. 35]. Сильний
бренд передбачає не тільки самі послуги, особливості, характеристики території,
тобто реальну матеріальну, або об’єктивну частину, а й певний набір асоціацій і
характеристик у сприйняття аудиторією. А це вже результат застосування
комунікаційних технік і технологій. Позиціонування регіону за якоюсь однією
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ознакою-перевагою може бути малоефективним, оскільки не сприятиме розвитку
інших галузей і напрямів. Тому важливо після ретельної оцінки можливостей
продумувати комунікаційну політику, спрямовану на формування територіальним
брендом «мультиплікуючого ефекту» – чи то шляхом галузевої взаємодії, чи то
завдяки механізму однакового доступу до інформаційного простору, тобто
перспективним

є

розвиток

суббрендів

[114,

с. 84].

Геобренд

можна

характеризувати як мультибрендову єдність різних типів брендів. Стратегія
Запоріжжя побудована таким чином, щоб зробити можливою одночасну
реалізацію усіх цілей, поширення позитивного впливу, з урахуванням фінансових
можливостей міста, зокрема в залученні фінансових ресурсів із зовнішніх джерел
[239, с. 70].
Найчастіше

регіональні геобрендингові проекти на

перших етапах

поширення напряму в Україні здійснювалися переважно за методичної й
фінансової підтримки міжнародних і зарубіжних фондів. Дослідженню й
виробленню

практичних

механізмів

провадження

європейської

системи

управління територіями, створенню їхніх брендів і просуванню на міжнародному
рівні був присвячений міжнародний проект «Брендинг і промоушен малих міст
відповідно до стандартів Європейського Союзу: досвід країн Вишеградської
групи для України», ініційований і реалізований Інститутом трансформації
суспільства за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду. Для участі в
реалізації професійної брендингової стратегії було обрано три малих українських
міста (Виноградів, Рава-Руська і Нововолинськ), розташованих на західному
кордоні. Різною мірою і в різних формах участі до проектних заходів також
долучилися деякі міста Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської
областей.

Основними

цілями

семінару

декларувалися

такі:

окреслення

європейських підходів до розуміння брендингу; ознайомлення з кращими
брендинговими практиками міст Вишеградської четвірки у сфері брендингу й
промоції міст; визначення механізмів адаптації муніципального менеджменту й
маркетингу українських міст до вимог ЄС [25, с. 48].
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Учасники семінару визнавали ефективність брендингових проектів власне
регіонів, а не окремих населених пунктів, що цілком вписується у відомий вислів
«Європа регіонів». Логотипи відповідних територій повинні бути уніфікованими в
межах регіону, має прочитуватися єдиний стиль, що сприятиме впізнаваності й
регіональній ідентифікації. Європейський підхід також заохочує поєднання
зусиль адміністративно-територіальними одиницями регіону, аби зменшити
загальні витрати [25, с. 61].
У 2011–2012 рр. Інститут трансформації суспільства в межах програми
малих проектів Посольства Королівства Нідерландів (Матра КАП) здійснив ще
один проект «Роль брендингу міст в епоху змін: європейський досвід для
України", орієнтований на середні й малі міста. У ньому брали участь
представники місцевої влади,

громадськість,

експерти.

Семінари-тренінги

відповідного спрямування були проведені в трьох регіонах України (АР Крим,
Житомирська і Чернігівська області). Було визнано, що не завжди близькість до
столиці стає стимулом розвитку, є благом для територій. Так, Житомир –
індустріальне місто, місто інновацій, технологій, нині переживає тенденцію до
сповільнення розвитку. Експерти називають його депресивною територією, яку
може «розчавити» Київ, якщо не працювати над переосмисленням стратегій
розвитку і над брендингом [213, с. 74]. Із невеликих міст Житомирщини
(Коростеня,

Коростишева,

Олевська)

найбільше

уваги

приділяється

геобрендинговим проектам лише в Олевську [213, с. 80].
Обговорювалися на семінарі й можливості брендингування населених
пунктів Чернігівщини. Чернігівська область, міста й селища регіону (Корюківка,
Мена, Варва, Макошино, Городня, Новгород-Сіверський) мають потенціал для
просування на загальноукраїнському ринку, і не тільки. Уже нині до окремих
населених пунктів виявляють інтерес європейці – так, у селі Шестовиця
(засноване 1532 р.; 688 жителів), розташованому неподалік від обласного центру,
знаходилося єдине поселення норманів на Сіверщині. Зараз там проводяться
реконструкції історичних боїв, фінансовані шведами, норвежцями [213, с. 94].
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Проте варто визнати, що результатом реалізованих проектів не став сплеск
геобрендингової активності в згаданих регіонах. Залучення до цієї діяльності
представників місцевих громад потребує більше часу, методичної допомоги
(зокрема, у вигляді друкованої продукції), консультування, широкого суспільного
обговорення, глибокого вивчення історії й системного аналізу сучасного стану
регіонів.
Кіровоград (нині – Кропивницький) розпочинав брендингові проекти із
міжнародного форуму, організованого місцевою владою, із запрошенням до
участі провідних експертів в сфері брендингу: Чарльза Лендрі (Великобританія),
Дениса Візгалова (Росія) [213, с. 89]. Однак нині його не можна назвати серед
найуспішніших користувачів геобрендингу. Досі на офіційному сайті міської ради
в закладці «Стратегія розвитку» розміщене вибачення за її відсутність, оскільки
«інформація оновлюється».
Активним у застосуванні брендингових практик є Чернігів. Основними
ресурсними передумовами розвитку туристично-рекреаційної галузі Чернігова
А. Романова називає: історико-архітектурну спадщину; значні біосоціальні
ресурси; сприятливі природно-кліматичні умови; вигідне фізико-географічне
розташування території; достатня водозабезпеченість; наявність потужних
ландшафтно-рекреаційних коридорів, сформованих долинами Десни. Серед
недоліків – відсутність аеропорту, агротуристичних готельних господарств,
готелів 4–5 зірок, фестивальної зони, спортивно-розважальних об’єктів [214, с. 5].
До чинників, які стримують розвиток туризму в Чернігові, крім інших, вона
відносила у 2014 р. і відсутність стратегічного плану брендингу та промоції міста
[214, с. 8].
Нині ініціаторами регіональної активності, пошуку ними своєї ніші, свого
місця на карті розвитку України стають різні центральні органи влади. Так, у
червні 2018 р. у Тульчині Вінницької обл. – адміністративному центрі
Тульчинського району Вінницької області (засноване 1607 р., статус міста
отримало 1795 р., населення – трохи більше 15 тис.), уже вдруге відбулася
всеукраїнська конференція «Культура і креативні індустрії як основа розумної
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стратегії розвитку малої території». Організаторами заходу були Міністерство
культури України, Український центр культурних досліджень, за сприяння
Національного бюро програми ЄС «Креативна Європа Україна», Вінницької
обласної державної адміністрації, Тульчинської міської ради, Асоціації міст
України. Захід переконує, що ще одним стратегічним напрямом у контексті
просування

й

брендингування

територій,

покращення

туристичної

їх

привабливості може стати культури. Конференція була спрямована на посилення
розуміння «культури» та «креативності» як рушійних сил для зростання й сталого
розвитку малих територій.
Конференція у Тульчині засвідчила дійсно креативний підхід до визначення
власних переваг малими українськими містами – відбулася презентація кейсів
проектів-переможців для малих міст України: «Чайковський фест» м. Тростянець
Сумської обл.; «Славутич – 86» м. Славутич Київської обл.; фестиваль «Дунайські
гостини» Вилково Одеської обл.; міжнародний Репінський пленер у м. Чугуєві
Харківської обл.; культурний хакатон с. Шарівка Харківської обл.; фестиваль
молодих сучасних театрів м. Гадяч Полтавської обл.; «Леонтович арт-квартал»
м. Тульчин Вінницької обл. [276]. Захід підтверджує узагальнення про те, що
геобрендинг є способом накопичення символічного капіталу території з
допомогою маркованих аутентичних територіальних практик і формування
позитивного образу місця [273, с. 121]. Дослідники визнають, що нині в Україні
до геобрендингу вдаються невеликі міста, які втрачають економічну платформу й
інвестиційну привабливість [25, с. 17–18].
Практики

геобрендингу малих європейських міст засвідчують

їхні

результати: голландське місто Дельфт реалізує «Програму захисту земель від
моря», запроваджує нанотехнології, Арнем розвивається на засадах екологічності,
позиціонує себе як «зелене місто» [213, с. 49–51]; польський Люблін формує
думку про себе як про місто, у якому культивується використання екологічних
продуктів; місто Пітерборо в Англії розвиває «зелену економіка», зараз це
найбільший екологічний кластер Великобританії [213, с. 93]. Українським містам
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і регіонам також варто визначитися із напрямами свого розвитку й особливостями
позиціонування.
Серед загальних проблем геобрендингу в Україні, на основі здійсненого
автором аналізу практики й наукових джерел, дотичних до проблеми, можна
назвати такі: відсутність належної уваги до ребрендингу або коригування бренду,
що є неминучим через певні проміжки часу у зв’язку із циклічністю розвитку
будь-якого об’єкта, зокрема території; повільний розвиток нішевих рекреаційних
послуг, спеціалізованих видів туризму [77, с. 157]; екстенсивний розвиток
геобрендингу – за рахунок збільшення кількості суб’єктів і фінансових затрат, на
відміну від інтенсивного – завдяки концептуальним інноваціям [286, с. 236];
фрагментарність брендингових процесів, відсутність загальної стратегії й
довгострокових планів дій; обмежування геобрендингової діяльності окремими
подіями, що, однак, не «запускає спеціалізовані брендингові процеси в містах»
(автори кваліфікують таку діяльність як «навколобрендингову») [262, с. 78];
здійснення геобрендингу в режимі пошуку за відсутності технологічних рішень
[33, с. 49]; використання невеликого кола геобрендингових інструментів, повільне
впровадження

новітніх

інформаційно-комунікаційних

розширюють доступ до іміджевої інформації більш

технологій,

які

широкої аудиторії;

несформульованість оригінальних брендингових меседжів для різних категорій
аудиторії з урахуванням її запитів і очікувань; недооцінювання значення, а відтак
– несформованість комунікаційних стратегій територій, спрямованих на їхнє
просування; неефективне задіювання

інформаційних ресурсів, поширення

інформаційно-довідкових матеріалів в мережі інтернет, неоперативне оновлення
інформації на інтернет-порталах і сайтах; брак якісних брендингових матеріалів
іноземними мовами; незавершення інституалізації геобрендингу, що перешкоджає
ефективній реалізації проектів.
Отже, в умовах значного знецінення бренду України як держави, обтяженої
низкою економічних, політичних, соціальних труднощів, що асоціюється з
екологічними катастрофами, альтернативним і успішним форматом геобрендингу
може стати брендинг міст і регіонів. Це допоможе також вирішити низку інших
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проблем (консолідації суспільства; нівелювання протистояння між регіонами;
зняття напруження на релігійному, мовному підґрунті тощо), питань, пов’язаних
із розвитком культури, спорту, освіти, усуненням міграційних проблем тощо.
2.3. Геобрендингий складник у стратегіях розвитку українських
територій
В умовах посилення децентралізаційних і демократизаційних процесів,
активізації громадянської активності в Україні актуалізувалося завдання
перенесення відповідальності за розвиток регіонів на самі регіони, формування у
них розуміння власної перспективи, вміння налагодити ефективну комунікацію як
запоруку досягнення розуміння різних категорій громадян із важливих питань
співіснування.
На державному рівні було підписано низку нормативних актів, покликаних
регламентувати і спрямовувати ці процеси: постанову Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року» [197]; постанову Кабінету Міністрів України від
11

листопада

2015 р.

№932

«Про

затвердження

Порядку

розроблення

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених
регіональних стратегій і планів заходів» [199]. Цими актами передбачається
підготовка стратегій регіонального розвитку шляхом поєднання зусиль місцевої
влади, науковців, експертів, громади як результату широкого й тривалого
обговорення, моніторингу й систематизації показників розвитку, проблем і загроз
міст, селищ і сіл. Зусилля авторів стратегічних планових документів мають бути
спрямовані на першочерговий розвиток депресивних територій, визначення
стратегічних пріоритетів розвитку районів відповідного регіону.
Для уніфікації планів стратегічного розвитку різних адміністративнотериторіальних одиниць, спрямування зусиль їхніх ініціаторів і авторів наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 224 від 29
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липня 2002 року затверджені типові Методичні рекомендації щодо формування
регіональних стратегій розвитку. Документ окреслив порядок роботи над
баченням перспективного розвитку, чітко регламентував методичні основи,
визначив обов'язкові структурні елементи стратегічних планів [198, с. 2].
Розробка стратегій нині стала звичною практикою для регіонів. Ці
документи зазвичай достатньо однотипні за структурою, оскільки готуються на
основі типових рекомендацій, а отже мають містити зокрема такі елементи:
вступну частину (у якій аргументуються підходи до формулювання мети,
наводяться підстави для розроблення документа); описово-аналітичну частину
реального стану справ у регіоні (окреслюються визначальні географічні,
історичні, демографічні, економічні, соціальні характеристики як підстави для
визначення орієнтирів просування території); формулювання бачення перспектив
регіону та пріоритетів, місію регіону; характеристику конкурентних переваг та
обмежень перспективного розвитку регіону (за результатами SWОТ-аналізу);
стратегічні цілі (напрями) й послідовні плани їхньої реалізації.
Основним підходом до визначення можливостей територій у процесі їх
просування в Україїні є SWОТ-аналізі. Абревіатура SWOT була вперше
використана в 1963 р. в Гарварді на конференції з проблем бізнес-політики
професором К. Ендрюс (K. Andrews). Формула відображає оцінку Внутрішнього й
Зовнішнього середовищ: Strengths (сильні сторони); Weaknesses (слабкі сторони);
Opportunities (можливості); Threats (загрози) [167, с 109]. Детальніше методологію
SWOT-аналізу було розроблено в середині ХХ ст. спочатку для прийняття рішень
щодо розвитку підприємств в умовах посилення конкуренції, швидкозмінного
конкурентного середовища. На підставі результатів дослідження діагностувалися
напрями, перспективні для активізації, і показники й тенденції, що потребували
корекції, змін, усунення. Пізніше цей ефективний інструмент стратегічного
планування розвитку підприємств розширює сферу свого застосування у
публічному секторі [16, с. 26]. Абревіатура зручна тим, що і в українському
перекладі не потребує переформулювання і зрозуміла: так, наприклад у згаданих
Методичних рекомендаціях вона подається як «СВОТ» (Сила (сильні сторони) –

116

Вади (слабкі сторони) – Обставини (можливості) – Труднощі (загрози).
Методичними рекомендаціями до внутрішніх характеристик – до сильних сторін
– віднесені можливості регіону (у вигляді ресурсно-людського потенціалу,
навичок), які можуть стати основою для розвитку конкурентних переваг; слабкі
сторони як ще одна внутрішня характеристика – це фактично «втрачені
можливості», тобто неефективні види діяльності чи ресурси й обставини, що
використовуються

не

за

призначенням.

До

характеристик

зовнішнього

середовища відносять можливості (Opportunities) – обставини, шанси, які можуть
бути використані для досягнення стратегічних цілей (результатів) розвитку
регіону; загрози (Threats) – будь-які процеси або явища, що перешкоджають
досягненню місії та цілей розвитку регіону [198, с. 5] .
Стратегічним планам розвитку надається важливого значення на рівні
державних органів, які координують ці процеси, і на рівні місцевих органів влади.
Регіональні стратегії визначають горизонти й основні показники для розроблення
середньострокових програм економічного і соціального розвитку (здійснення
яких триває більше одного бюджетного року) і щорічних програм економічного і
соціального розвитку регіонів [198, с. 2]. На першому засіданні робочої групи з
розробки «Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгород та Ужгородської
громади до 2025 року» міський голова Б. Андріїв зазначив, що місто повинно
мати чітке уявлення про те, куди рухатиметься і яким шляхом розвиватиметься.
Він визнав стратегічний план на тривалу перспективу «маленькою конституцією
міста,

розробленою

за

участі всіх

активних,

професійних та

фахових

представників громади» [204]. «Стратегія економічного та соціального розвитку
міста Одеси до 2022 року» (актуалізована), затверджена у грудні 2016 р.,
позиціонується «як плановий документ найвищого рівня у місті» та «важливий
інструмент налагодження партнерства між усіма органами влади, широким колом
представників бізнесу та громадянського суспільства» [240, с. 3]. План
Стратегічного розвитку міста Тернополя до 2025 р. визнається базовим
програмним документом [184, с. 2]. Ця ж особливість і схожа характеристика
відображена у вступній частині бачення перспективного розвитку Вінниці:
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«Стратегія – це живий документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі
зміною обставин», розробниками також передбачено внесення змін до нього
згідно із чинним регламентом роботи міської ради [241, с. 44]. Про підхід до
стратегії як масштабного, глибокого, засадничого тексту свідчить і харківський її
варіант, у роботі над яким використані напрацювання й узагальнення вітчизняних
і зарубіжних учених, організацій, що займаються проблемами розвитку міст і
регіонів. Документ зазвичай має модульний характер – опис і планування
перспектив окремих напрямів діяльності міста є самодостатніми й автономними,
сформованими в розрахунку на подальше впровадження через реалізацію
проектів, кожен із яких є окремим елементом стратегії, але впливатиме на
загальний результат – про це йдеться у Стратегії розвитку Полтави [239, с. 7]. За
потреби документ можна доповнити напрямами розвитку, які громада визнає
ключовими.
Стратегія

передбачає

узгодженість

усіх напрямів

розвитку локації

(економічного, екологічного, людського ресурсу), результатом чого має стати
задоволення мешканців умовами проживання в місті, комфорт, безпека та
соціальний захист в умовах екологічно чистого середовища [249, с. 4]. Це
документ, який виникає на основі критичного аналізу й урахування результатів
реалізації інших видів планів в регіоні, про що йдеться, наприклад, у Стратегії
розвитку Львова. На момент початку роботи над Стратегією до 2015 року у місті
існували понад сто різних стратегічних документів (стратегії, плани, програми,
концепції), окремі з них доступні на офіційному сайті міської ради (наприклад,
Стратегія розвитку культури міста Львова – 2025 [243]), які визначали напрям
руху міста в певній сфері на тривалу перспективу. Тому узагальнювальний
документ мав стати квінтесенцією усіх напрацювань у вигляді комплексу
ефективних перевірених методик і сучасних креативних ідей [117, с. 4]. Завдяки
транспарентності розвитку сучасних європейських міст їхній досвід стає
доступним ініціативним громадам в Україні – авторами розробки Львівської
стратегії вивчалися аналогічні плани десяти європейських міст (зокрема,
польських Кракова, Познані, Ольштина, Варшави, Гданська, Любліна, Кельце, а
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також британського Бірмінгема), які обрали для власного розвитку аналогічну
методологію [117, с. 69].
Науковці визнають, що стратегічні плани мають характер «організуючої
оболонки для інших документів планування місцевого розвитку», є рамковими
документами, передбачають наявність уточнювальних планів на різні терміни
виконання [16, с. 12]. До того ж, стратегія повинна бути як реактивною, тобто
допомагати органам місцевого самоврядування адаптувати розвиток території до
зовнішніх змін, так і проактивною – планувати й спрямовувати дії у бажаному
напрямі [16, с. 14].
У контексті аналізу геобрендингової діяльності ми

проаналізувати

стратегічні плани розвитку обласних центрів з огляду на особливу їхню роль, від
яких значною мірою залежать темпи, напрями й тенденції регіонального
розвитку, територіальних агломерацій, утворюваних ними з навколишніми
поселеннями, що визнано Стратегією регіонального розвитку [1971]. Робота над
стратегічними планами розвитку ведеться в регіонах уже тривалий час. Зазвичай
стратегії розвитку обласних центрів доступні для ознайомлення на офіційних
сайтах міських рад. Не вдалося ознайомитися із повними текстами відповідних
документів для Житомира, Луцька, у процесі розробки – стратегії Ужгорода, Сум,
Рівного, Черкас.
Аналіз документів планування діяльності на перспективу, які підготовлені з
урахуванням низки методичних матеріалів, засвідчив, що вони розрізняються
глибиною розуміння стратегій розвитку і детальністю розробки. Дослідники
визнають причетність до роботи над більшістю стратегій українських регіонів і
міст

іноземних

консультантів

та

консалтингових

фірм

(американських,

британських, польських, литовських, чеських тощо), хоча вказують на значною
мірою формальний підхід останніх до змісту документів через неглибоке
розуміння специфіки розвитку українських регіонів, особисту незацікавленість в
ефективності реалізації таких планів [102, с. 3]. Стратегії розвитку Запоріжжя,
Івано-франківська, Кременчука, деяких інших міст розроблені за підтримки
проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст»
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(Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів
(ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади. Про це свідчить і єдина
стилістика, елементи оформлення, структура. Стратегічний план розвитку міста
Чернівців розроблений Стратегічним комітетом Чернівецької міської ради у
співпраці з експертами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у
межах

реалізації

Проекту

конкурентоспроможність».

Він

«Локальні

інвестиції

упроваджується

та

консорціумом

національна
на

чолі

з

компанією Chemonics International, до якого також входять The Berman Group,
Economic Integration Forum, ILS – Ukraine Ltd. Стратегію інтегрованого розвитку
«Житомир 2030» розробляє міждисциплінарна група фахівців, до складу якої,
крім фахівців міської ради, незалежних експертів, входять представники
Німецького товариства міжнародного співробітництва («Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH») [78].
Ключовими елементами стратегій є стартові умови й проблеми; фактори
зовнішнього впливу; мета стратегії, яка спирається на бачення і місію певного
адміністративно-територіального утворення; їхній реалізації слугують принципи,
пріоритети й стратегічні цілі; впровадження. Нас цікавило відображення у
стратегічних планах у контексті геобрендингового підходу як налагодження
комунікацій загалом – вертикальних і горизонтальних, так і розуміння
ініціаторами й розробника документа концепту бренду міста й геобрендингової
діяльності – чи то в соціальнокомунікаційному, чи то у маркетинговому сенсі.
Отримані результати не можуть задовольняти на сучасному етапі розуміння
важливості геобрендингових процесів для суспільного прогресу. Спостерігається
помітний крен в економічне розуміння прогресу міста, хоча деякі стратегії
транслюють у цілях міста принаймні усвідомлення важливості принципів
розвитку соціального капіталу як передумови комплексу комунікацій загалом і
геобрендингових процесів зокрема. Так, важливою перевагою Стратегії Чернігова
є визнання того, що у процесі реалізації своїх стратегічних цілей місто буде
спиратися на розвиток соціального капіталу, який об'єднує людей і створює
додаткові переваги для тих, хто належить до різних соціальних верств
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суспільства, як ключового компонента соціального розвитку. У документі
обгрунтовано визнається, що насамперед завдяки широкому колу соціальних
інтеракцій, соціальної і культурної узгодженості, спільних цінностей, які
регулюють взаємодію між людьми і соціальними інститутами, можливості
спільноти і кожного її члена зростають. Курс на збільшення соціального капіталу
міста означає передбачення інвестицій у розширення для кожного пересічного
жителя можливостей спілкування, взаємодії, участі в спільних діях, як у межах
територіальної громади, так і з представниками інших спільнот [2504, с. 2].
Орієнтири майбутнього розвитку міст окреслюються завдяки таким
стратегічним інструментам, як місія та візія. Під місією розуміється основне
призначення міста та сенс його існування, причина появи, сукупність унікальних
історичних і сучасних особливостей і конкурентних переваг міста, на збереження
і розвиток або створення яких будуть спрямовані зусилля громади. Місія
засвідчує наступність і послідовність розвитку, відображає зв'язок минулого з
сьогоденням, вербалізує ті унікальні особливості, які громада хотіла б зберегти.
Під місією розуміють роль, яку надає собі місто в суспільстві. Це опис цінностей,
за якими живе місто. Місія – це також головна ідеологія, ціль для існування, що
вказує напрям для досягнення візії у майбутньому. Місія визначається трьома
чинниками: історією й самобутністю міста; особливостями його мешканців та
середовища;

ресурсними

можливостями

[245,

с. 74].

Місія

покликана

консолідувати місцеві громади, надихати людей, бути в гармонії з ідеями
національного розвитку, враховувати інтереси всіх причетних до розвитку міста і
відповідальних за його майбутнє [249, с. 41].
Візія, або бачення, є більш гнучким і динамічним інструментом
самоідентифікації міста. Візія міста – це узагальнене формулювання ідеології
існування міста, викладеної в місії [117, с. 76]. Стратегічне бачення майбутнього
міста – це спільне, погоджене на основі консенсусу уявлення жителів про те, яким
міське середовище має бути в майбутньому [237, с. 10]. Автори Стратегії
Запоріжжя визнають, що місія й бачення будь-якого міста – складові
муніципального бренду, за формулюванням місії можна впізнати місто [245,
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с. 17]. У цьому контексті можна сприймати й формулювання візії Запоріжжя –
2028 як доволі емоційних описів (адже емоційне сприйняття – важливий елемент
бренду). Так, місія Запоріжжя – хранитель історичної пам’яті, сакральний центр
України, колиска української нації, духовний центр слов'янської цивілізації,
національної сили духу, Хортицький поріг з минулого в майбутнє, динамічне й
молоде місто сталевої сили й енергії. У тексті використовуються такі елементи
для формулювання візії: «місто чистих енергій, кришталевого повітря, прозорих
вод і охайних берегів», «столиця «повітряних моторів»», «місто, однаково
комфортне в кожному своєму куточку», «стрімке та просторе, як Дніпро» [245,
с. 17].
Лаконічними, креативними, емоційними, навіть поетичними, заснованими на
бажаних напрямах розвитку міст у майбутньому є місія й візія в інших стратегіях: місія
Івано-Франківська – столиця Прикарпаття, культурно-освітній та промисловологістичний центр Івано-Франківського регіону; місто на берегах двох Бистриць із
згуртованою патріотичною громадою, яке створює різноманітні можливості для кожного
мешканця, де поєднуються традиції та інновації. Візія Івано-Франківська – місто, що
розкинулося посеред двох Бистриць, якому притаманна компактність, екологічність,
креативність [246, с. 19]; «Херсон – це зелений, сонячний оазис серед унікального
Таврійського степу, столиця краю найкращих у світі кавунів і помідорів, колиска
суднобудування, найстародавніші чорноморські ворота Дніпра, місто на перехресті
транспортних історичних доріг «з варяг у греки», «Великого шовкового та Чумацького
шляхів» [236, с. 7]. Місія Харкова – бути точкою інноваційно-креативного
зростання

національної економіки

з

комфортними

умовами

проживання

освіченого й здорового населення, візія – велике європейське зелене місто з
унікальною архітектурою, з комфортними й безпечними умовами для освіченого
населення, яке працює в інноваційно-креативних галузях [248, с. 30].
Креативним є формулювання місії та візії для Вінниці: місія – розвиватися
як комфортне, інноваційне, європейське місто, регіональний центр, який зміцнює
свої позиції лідера серед міст Центральної України (адміністративного, ділового,
логістичного, культурного, освітнього) [241, с. 9]. Візія передбачає, що у 2020
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році Вінниця стане містом доброзичливих та усміхнених людей (smile city). Жити
у місті доброзичливих та усміхнених людей (Strong, Modern, Interesting, Liveable,
Energetic – SMILE City) означає для вінничан: Strong community City – сильну та
активну територіальну громаду; Modern City – сучасне місто; Interesting City –
цікаве місто; Liveable City – місто, зручне для життя; Energetic City – енергійне
місто [241, с. 10].
Ще одним підтвердженням розуміння в регіонах значення діалогу або
полілогу в межах територіальної громади, від імені міста є увага до
комунікаційних процесів в показниках SWOT-аналізу. Якщо криза в економічній
сфері нині є загальновизнаною, то про сферу комунікації складніше говорити з
такою певністю через відсутність чіткої системи вимірювання її показників і
методики оцінки, неможливості простежування її динаміки через що її результати
характеризуються дистанційованим у часі соціальним ефектом, залишаючись
одним із найважливіших інструментів впливу на свідомість і поведінку громади.
Як слабка ланка регіону згадується у характеристиці соціальної інфраструктури
лише «низький рівень електронних державних та соціальних комунікацій» в Одесі
[240, с. 24], у Чернігові констатують «відсутність діалогу бізнесу з владою» [250,
с. 54]. На таку ж проблему звертають увагу в Дніпропетровську (тепер –
м. Дніпро) [237, с. 16]. Іванофранківців хвилює недостатня кількість якісних
туристичних продуктів для різних цільових груп туристів [246, с. 14]. Львів
бачиться «інформаційно закритим» для туристів [117, с. 66]; у Запоріжжі
визнають недостатність комунікацій між бізнесом, владою, громадськістю;
відсутність центрів громадської комунікації [245, с. 57].
Про сильні сторони, за даними SWOT-аналізу Одеси, у перевагах
туристичної галузі згадуються «всесвітньо відомі туристичні бренди (Одеський
національний академічний театр опери та балету, Потьомкінські сходи,
Дерибасівська, катакомби тощо)» [240, с. 25]. У можливостях Вінниці вказується
«формування єдиного інформаційного простору міста» [241, с. 9].
Центральною

частиною

стратегій

розвитку

міст

можна

вважати

стратегічний план дій. У кожному з напрямів, обраних містами, виходячи із
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власних стартових умов і можливостей (оптимальна кількість – 3–5), визначено
низку необхідних стратегічних та оперативних цілей. Стратегічні цілі випливають
із стратегічного бачення і стратегічних напрямів і утворюють контури, у яких
формулюються конкретні цілі й заходи. Кожна стратегічна ціль конкретизується в
оперативних цілях, що є конкретними, обмеженими у часі алгоритмами дій щодо
досягнення стратегічних цілей. Оперативні цілі є конкретними автономними
проектами – із визначеними виконавцями, термінами, обсягами й джерелами
фінансування, очікуваними результатами. Якщо візія стратегії – це загальний
образ певного напряму розвитку, то стратегічні цілі – це окремі частини, пазли
загальної картини. Водночас, стратегічні цілі залишаються на певному рівні
абстрактності, віддаючи конкретику операційним цілям [243, с. 4].
Підтвердження реального незадоволення комунікаціями й просуванням міст
в інформаційно-комунікаційному просторі є фігурування різних аспектів напряму
в стратегічних і оперативних цілях та завданнях, спрямованих на їхню реалізацію.
У

Стратегічному плані дій

Одеси

для

виконання

завдання

«розвиток

інформаційної інфраструктури щодо туристичних послуг» планується: розвиток
туристичного порталу та просування брендингу (туристична символіка) міста;
створення розгалуженої інформаційно-сервісної мережі туристичних послуг та
туристичного маркування (маршрути, визначні пам’ятки тощо); впровадження
системи QR-кодів та інформаційних стендів об’єктів турмаршрутів міста;
створення та впровадження екскурсійних маршрутів у форматі 3D [240, с. 30].
У Стратегії розвитку Чернігова, де констатовано відсутність діалогу влади й
бізнесу,

для

виправлення

ситуації

планується

«створення

доступного

комунікаційного сервісу міської ради для бізнес-кола міста»; створення «вебпорталу зі структурованою інформацією за темами з потенційно цікавими для
міста проектами»; розробка «якісної та зручної у використанні інформаційної
системи для взаємодії користувачів та організацій, що надають адміністративні
послуги» [238, с. 60]. Однак більш комплексним є бачення завдання налагодження
комунікацій у формулюванні такої операційної цілі, як «формування програми
промоції та інформативності міста «FamousCity»». Планується реалізація
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конкретних завдань цілком на рівні розуміння брендингових комунікацій з
орієнтуванням на таку важливу аудиторію, як туристи. Серед завдань виділимо
насамперед такі: створення й забезпечення оперативного оновлення сучасного
міського туристичного порталу з міжнародним доменним ім’ям travel або visit;
забезпечення розробки та розповсюдження офіційного мобільного додатку – гіда
по

Чернігову

«ChernihivTravel/VisitPlaces»;

створення

туристичного

інформаційного центру, встановлення інфобоксів в основних туристичних
геолокаціях,

тиражування

якісної

інформаційно-презентаційної

продукції;

створення й поширення соціальної відеореклами, насамперед у топ-5 містах,
жителі яких найчастіше відвідують Чернігів; «обмін точками реклами» між
містами. Заслуговують на схвалення й такі заплановані формати поширення
відомостей про місто на широкому територіальному ареалі, як участь у
міжнародних туристичних виставках, проведення днів Чернігова у містах –
партнерах Чернігова та інших містах України й за кордоном; створення
«туристичного барометру» міста; розповсюдження інформації та відгуків про
місто на популярному туристичному сайті TripAdvisor [250, с. 69].
Більш повним і комплексним є розуміння важливості поширення актуальної
інформації й налагодження комунікацій в Стратегії розвитку Запоріжжя. У
напрямі

розвитку

«Місто

підприємництва

та

креативної

економіки»

формулюється стратегічна ціль розвитку як відомого центру туризму. Для цього
до проблем, які планується подолати унаслідок реалізації стратегічної цілі,
віднесені: закритість міста; необ’єктивне інформування щодо туристичних
ресурсів міста; низький рівень диверсифікації економіки. Серед оперативних
цілей – розвиток туристичної інфраструктури (у тому числі й інформаційна
підтримка); ідентифікація та підтримка туристичних кластерів (пріоритетом
визнається й забезпечення розвитку інформаційної підтримки кластерів на
найближчих ринках, визначення та забезпечення комунікацій з певними
цільовими групами) [245, с. 42].
У Стратегічному напрямі «Місто зручної, безпечної та креативної
урбаністики» визнається необхідність ребрендингу міста, відхід від його
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пострадянського образу до сприйняття як «сучасного громадського, духовного,
інтелектуального,

гендерно

чутливого

простору»

[245,

с. 45].

Завдання

ребрендингу конкретизується у такій стратегічній цілі, як «Проактивний
маркетинг міста», оперативна ціль «Формування міського бренду та маркетинг
міста». Визнається необхідність позиціонування міста для різних цільових
аудиторій – потенційних інвесторів, туристів (гостей) та мешканців міста, тобто,
забезпечити місту відмінне від інших, бажане місце (або роль) на обраних ринках
та в свідомості бажаних представників цільових аудиторій. Планується цілком у
контексті розуміння брендингової теорії організація діяльності за такими
понятійними категоріями, як формування комплексу цінностей бренду міста – з
орієнтуванням на певні цільові групи: для інвесторів – місто позиціонуватиметься
як надійний партнер з привабливими умовами для інвестування, для туристів – як
гостинне місто унікальної історії, архітектури та культури; а для мешканців – як
місто затишне, комфортне, зручне та безпечне [245, с. 55].
Демонструється чітке розуміння недостатності й фактично неможливості
створення нового бренду міста із багатою, проте неоднозначною історією, без
розвитку самого міста, його інфраструктури. Тому планується «займатися не
лише формуванням іміджу міста, а й виправленням дійсності», для чого
планується підготовка проектів «з «вирощування» бренду в певних сферах
міського життя». Стратегією закладена доцільність відпрацювання «проектів
візуалізації та закріплення бренду» в міському середовищі та інфраструктурі та
«проектів пожвавлення бренду» – у культурному середовищі міста з широким
використанням закладів культури та унікальних міських культурних подій,
наповнених новим «брендовим» змістом. Завданням на перспективу, від якого
значною мірою залежить успіх геобрендингових заходів, є формування
«організаційної основи брендингу, зокрема нормативного та інституційного
забезпечення маркетингу міста».
Як бачимо, геобрендинг авторами документа відноситься до сфери
маркетингу, однак із глибоким розумінням його комунікаційної складової,
важливості

формування

комплексної,

виваженої

інформаційної

політики.
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Планується

розробка

маркетингової

стратегії

міста,

що

передбачатиме

формування нового образу міста шляхом вирощування бренду у міському
середовищі; «пожвавлення» бренду міста через проведення ділових і культурномистецьких заходів національного та світового рівня для гостей міста та водночас
системне проведення «брендових» культурних заходів для мешканців; створення
нових сторінок у мережі Фейсбук та на сайтах міста. Очікуваними результатами
має стати протягом 2018–2019 рр. прийняття маркетингової стратегії розвитку
міста,

підготовка

системи

візуальної

ідентифікації,

початок

системного

ребредингу міста. Передбачається, що впровадження Стратегії відбуватиметься
завдяки комплексу організаційних, фінансових і інформаційних заходів [245,
с. 70]. В інших же стратегіях обмежуються переважно такими інструментами, як
організаційний;

нормативно-правовий;

комплексний підхід

фінансовий

до брендингових комунікацій,

[240].

Однак

принаймні,

на

такий
рівні

планування, є швидше винятком, аніж системною практикою.
Певні елементи брендингування зафіксовані в Стратегії розвитку ІваноФранківська. У напрямі розвитку «Місто підтримки інвестицій та розвитку
бізнесу» стратегічна ціль «Розвиток туризму» буде реалізуватися через такі
оперативні цілі, як «створення нових якісних туристичних продуктів» –
планується поширення рекламної та сувенірної туристичної продукції з
використанням туристичної символіки, з брендом міста; створення мобільного
додатку для комунікації туриста з містом й «активна співпраця влади та
туристичного альянсу» – розробка маркетингової стратегії міста й бренду ІваноФранківськ [246, с. 26].
Стратегія міста Чернівці визначається чітко виявленим економічним
орієнтуванням цілей і прогнозованих результатів. У розрізі основного напряму
розвитку міста «Місто можливостей» окреслена стратегічна ціль «Інформаційномаркетингова підтримка бізнесу», яка реалізується посередництвом оперативних
цілей, серед яких – створення позитивного інвестиційного іміджу міста та
просування його в інші регіони України та за її межі. З цією метою розробляється
інформаційний пакет документів про інвестиційну привабливість міста, його
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потенціал та забезпечують промоціювання матеріалів на міжнародних форумах,
семінарах, виставках в Україні і за кордоном, розміщують інформацію про місто
із залученням Інтернет-ресурсів [238, с. 13]. Попри славу Чернівців як
туристичного міста, іміджу туристичної території на європейському ринку
туризму воно не здобуло, незважаючи на високі стартові умови – унікальну
історико-культурну спадщину та багаті рекреаційні можливості Буковинського
краю. Важливими оперативними цілями є «розробка та впровадження системи
маркетингових комунікацій міста через туристично-інформаційний центр та
туристичні об’єкти міста» (що передбачає забезпечення зворотного зв’язку із
туристами як основною цільовою аудиторією) та «розробка маркетингових
звернень

з

туристичною

інформацією

про

Чернівці

та

їх

поширення

комунікаційними каналами» (планується модернізація туристичного WEBпорталу та його просування через розміщення банерної реклами на популярних
туристичних

сайтах;

поширення

маркетингових

звернень

інформаційно-

навігаційного змісту, спрямованих на ініціативних туроператорів і цільову
аудиторію); «Підвищення конкурентоздатності туристичних продуктів через
атрактивність природних та культурно-історичних чинників розвитку міського
туризму» [238, с. 28–29].
Як видно зі Стратегії розвитку Херсона, пріоритетний напрям «Розвиток
бізнесу» передбачає також основний акцент розвитку на туристичній галузі
завдяки унікальності природних умов і ресурсів Херсонщини (розташування між
Чорним та Азовським морями, довга тривалість літа, дельта річки Дніпро,
лікувальні озера, лісові масиви, біосферні заповідники світового значення тощо).
Хорошим культурним фоном є полінаціональність традицій із унікальною
фольклористикою краю [236, с. 18]. Стратегічна ціль «Розвиток туризму (у т. ч.
екологічного в дельті Дніпра)» планується через такі операційні цілі: «проведення
активного маркетингу і туристичного брендінгу» (так у тексті – примітка автора)
(передбачає розробку Програми маркетингу туристичних можливостей регіону,
туристичного бренду міста для промоції його як місця для якісного відпочинку та
дозвілля); проведення фестивалів та виставково-ярмаркових заходів на постійній
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основі (з одночасною промоцією туристичних можливостей та продукції місцевих
товаровиробників, рекламуванням міста як місця для якісного відпочинку та
дозвілля); розроблення розділу «Туризм» на офіційному веб-порталі міста (для
забезпечення потенційних відвідувачів міста актуальною інформацією про
туристичні об’єкти, маршрути та інфраструктуру міста із формуванням
багатомовної директорії офіційного туристичного веб-порталу міської ради);
розповсюджування рекламно-промоційної продукції про туристичні можливості
міста (насамперед стимулювання створення та розповсюдження високоякісної
рекламно-промоційної продукції із символікою міста (сувеніри, буклети,
брошури, путівники тощо) [236, с. 22].
Виходячи зі Стратегії, у Вінниці спрямовуватимуться зусилля на залучення
городян у суспільне життя, розширяти можливості їхньої самореалізації як
соціальних

суб’єктів

через

формування

різних

колективних

міських

ідентичностей – таких, як «місто, дружнє до дитини» чи «місто культури». Таким
чином Вінниця має намір покращити соціальний простір міста, підвищити
соціальну згуртованість та інтеграцію в нього різних секторів – освіти, безпеки
дитини, культури, охорони здоров’я та ін. [241, с. 28]. Однак відсутні конкретні
програми, конкретні проекти, загальне формулювання, не визначені інструменти
й діагностичні показники. Нічого не йдеться про маркетинг і брендинг.
Суми одними з перших в Україні 2016 р. приєдналися до заснованої Радою
Європи Мережі Інтеркультурних Міст. Цей проект покликаний сприяти
міжкультурним зв’язкам для соціального та економічного розвитку міста та
ефективній реалізації інтеркультурного різноманіття, адже місто відоме як
простір співжиття десятків національностей. У сучасних умовах випробуванням
для громади міста стає й значна кількість переміщених осіб з Півдня та Сходу
України. Більш конкретної інформації на офіційному сайті міської ради не
знайшли. Місто досі не має затвердженого логотипу, досі на сайті доступна
інформація у розділі «Символіка» про «Конкурс на логотип міста Суми»
зазначено, що голосування розпочинається 1 вересня 2016 року та закінчується 25
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вересня 2016 р. Загалом, як відзначається у ЗМІ, місто п'ять років живе без
Стратегії розвитку, попередня діяла до 2012 р. [270].
Серед умов реалізації стратегічних планів, у Миколаївському проекті
(одному з небагатьох) передбачається важливість не тільки моніторингу та
контролю здійснення стратегії, а й інформування спільноти, яка активно взаємодіє
та постійно працює, контролюючи діяльність, надаючи пропозиції в ході
реалізації плану, та Зовнішньому маркетингу [244, с. 5]. У контексті цього серед
першочергових завдань називаються розробка мережі міського маркетингу
(створення міського інформаційного центру з метою просування ідей, концепцій
та практичних доробок у галузі планування міста); розвиток територіального
маркетингу на місцях, спрямованого на закріплення іміджу «Миколаєва
майбутнього» [244, с. 30]. Автори Проекту Стратегії розвитку Миколаєва
визнають постійну комунікацію зацікавлених осіб як неодмінну умову реалізації
заходів та завдань Стратегій розвитку. У Стратегії Миколаєва окремий розділ
присвячений Плану комунікацій, який розглядається як невід’ємний елемент
стратегії, як шлях оповіщення зацікавлених осіб стосовно пріоритетних напрямів
розвитку та ходу їхньої реалізації. Система комунікацій розглядається авторами
як окремий важливий проект, цілями якого є не тільки своєчасне й повне
інформування стейкхолдерів, а й залучення завдяки діалогу ширшого кола осіб до
реалізації планів, сприяння сприйняттю міста як мети для інвестицій та пожертв.
Для

більшої

ефективності

комунікаційних

потоків

потенційних

стейкхолдерів (як фокусні групи) розподілено за двома критеріями для вибору
змісту повідомлень, інтенсивності й видів комунікацій з ними: 1) за рівнем
залучення до реалізації Стратегії; 2) за територіальним фактором. За рівнем
залучення

до

реалізації

Стратегії,

зацікавленості

у

проектах

Стратегії

диференціюються три групи: пересічні громадяни міста (як найширша цільова
аудиторія),

партнери

з

упровадження

(безпосередня

цільова

аудиторія),

донори/інвестори (безпосередня цільова аудиторія). Якщо для першої групи
(населення міста) передбачається тривале інформування, проте із незначним
рівнем деталізації інформації, основним засобом транслювання якої зазвичай є
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ЗМІ (друковані й електронні), то для другої плануються більші обсяги інформації,
вона спрямована на стимуляцію залучення ще більшої кількості задіяних осіб
протягом тривалого часу через електронне спілкування, періодичні видання,
конференції та зустрічі. Безпосередня цільова аудиторія є отримувачем найбільш
повної, деталізованої інформації, покликаної презентувати результати реалізації
цілей Стратегії, подальші плани та стимулювати інвестиції. Спілкування також
характеризується тривалістю, комплексністю, багатоканальністю (електронне
спілкування, періодичні видання, конференції та зустрічі).
За територіальним фактором учасники поділяються на місцевих (внутрішні)
і закордонних (зацікавлені особи національного й міжнаціонального рівнів),
комунікації з якими активізуються на різних етапах: спочатку превалює
інформування внутрішньої, а пізніше планується залучення до комунікацій
зовнішньої аудиторії [244, с. 36–37].
План комунікацій репрезентований двома блоками заходів: 1) маркетинг
стратегії та сприяння підвищенню рівня її пріоритетності; 2) створення сталого
механізму правки інформації та ідей з упровадження стратегії, а також
оповіщення про це зацікавлених осіб.
У контексті реалізації однієї із конкретних цілей (як вони названі в Проекті
стратегії), а саме: «Удосконалення наявного туристичного потенціалу», крім
іншого, передбачений і брендінг (так у тексті – прим. автора) Миколаєва як
привабливого туристичного центру, посилення маркетингових програм у цій
галузі [244, с. 33].
Серед основних тем, які мають розгортатися в інформаційно-медійних
повідомленнях різного рівня, формату, каналів передачі, визначено низку
пріоритетів міста: «Миколаїв – макрорегіональний центр розвитку із сприятливим
геостратегічним розташуванням»; «Миколаїв – важливий транспортний вузол»,
«Миколаїв – логістичний вузол»; «Миколаїв – торговельний центр», «Миколаїв –
освітянський центр», «Миколаїв – місто з високим рівнем знань, культури та
соціальної безпеки»; «Миколаїв – приваблива мета туристичних подорожей»;
«Миколаїв – місто з розвиненою системою урядування та ефективною
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адміністрацією» [244, с. 37]. Автори мають розуміння того, що організація
комунікацій такого масштабу й тривалості потребують пошук джерела
фінансування – із бюджету міста й від участі у міжнародних проектах.
У Стратегії розвитку Харкова серед системи заходів для реалізації
операційної

мети

«Інформаційно-креативне

місто»,

напрям

«Харків

–

туристичний центр Східної Європи», передбачені: просування туристичного
бренда Kharkiv SMART city; сприяння розвитку міжнародних контактів,
організації та проведенню заходів у сфері туризму (виставок, ярмарок,
конференцій, семінарів і форумів); участь Харкова у масштабних туристичних
виставках і форумах в Україні та за кордоном; сприяння створенню туристичної
мапи Харкова «просто неба»; створення туристично-інформаційних центрів;
розробка проектів «Туристичний автобус», «Туристичний трамвай»; підтримка
(замовлення) розробки інтерактивних додатків на допомогу туристу; розробка
програми «Харків’янин – активний гід по рідному місту»; створення довідників з
розважального та подієвого туризму [248, с. 42]. Серед найважливіших 12
проектів Стратегії чотири безпосередньо стосуються брендингових комунікацій:
розробка бренду міста; розробка маркетингової стратегії міста; формулювання й
впровадження місцевих правил розміщення зовнішньої реклами і вивісок;
формування в місті мережі туристичних інформаційних пунктів [248, с. 22].
Більш комплексне розуміння комунікації викладене у Культурній стратегії
Львова до 2025 р., яка доповнює найзагальніше бачення перспектив розвитку
міста, зокрема і в плані брендингової діяльності, його промоції. Культура
розробниками трактується, зокрема, і як багатошарова комунікація (діалог,
монолог, полілог), яка виявляється у сфері повсякдення, символічного обміну і
творчого процесу, і як простір, у тому числі медійний (репрезентований ЗМІ,
Інтернетом, звуковим і візуальним середовищем), середовище існування людини і
громади [243, с. 3]. Як і в іншого типу комунікаціях, архітектоніка основної,
планової

частини

формується

із

стратегічних,

операційних

цілей,

конкретизованих програмами (проектами) і заходами. Ефективність планування
посилюється завдяки періодичному його коригуванню, оскільки закладена
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практика щодва роки проведення Форуму культури, серед завдань якого –
аналізування й обговорення процесу реалізації стратегії, порівняння показників
операційних та стратегічних цілей. Раз на чотири роки, за потреби, можлива зміна
пріоритетів. Авторами визначено чотири пріоритети культурного розвитку
(реформування культурних політик; учасництво (партисипативність), залучення
мешканців

до

творення

культурного

життя;

комунікація:

налагодження

горизонтальних і вертикальних зв'язків між діячами, що впливають на сферу
культури; освіта (модернізація системи культури) [243, с. 4], однак у стратегії не
простежується проекція цих заходів на загальні геобрендингові плани, на
розвиток і просування бренду Львова. Хоча в операційних цілях налагодження
діалогу йдеться про заохочення до розгортання іміджевих міських культурних
заходів, які мають значний вплив на формування образу міста (Форум Видавців,
Jazz Bez, Тиждень актуального мистецтва, Контрасти, Етновир, Клезмер-фест,
Свято музики, Тетраматика, Флюгери Львова тощо) й аплікування у 2021–
2025 рр. на титул «Європейська столиця культури» [243, с. 11].
Цікавими

є

результати

SWOT-аналізу,

які,

без

використання

геобрендингової технології, однак чітко виписують важливі для просування
міського

бренду

елементи

системних

комунікацій

–

горизонтальних

і

вертикальних, спрямовані на різні групи стейкхолдерів, з урахуванням можливих
каналів і форматів соціальних комунікації у геосоціальному просторі міста. Як Sпоказники (сильні сторони) називаються активні інтенції до налагодження
міжсекторних і міжінстутиційних зв’язків, потребу комунікувати, об’єднувати
зусилля для досягнення синергійного ефекту; попит на навчання культурній
журналістиці; наявність культурних і краєзнавчих програм на місцевому
телебаченні; наявність впізнаваних культурних заходів брендів – як на
всеукраїнському рівні, так і за кордоном; позиціонування Львова як культурної
столиці України; створення мережі візуальних рекламних ресурсів, яка, однак,
поки

обмежується

лише

центральною

частиною

міста.

Однак

автори

самокритичні і визнають, що ці сильні показники є достатньо ситуативними,
епізодичними, тому серед W-показників (або вад) вказується на недостатньому
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рівні комунікації між установами, відсутності культурних додатків у популярних
ЗМІ, низький рівень культурної журналістики, нерозвиненість культурної
медіааналітики (а саме культурний фон є потужною перевагою Львова, яка може і
має стати основою його просування й брендингування). Як обставини і
можливості, які за умови реалізації можуть дати позитивний результат,
називаються можливість публікації в інтернет-ЗМІ та активніша співпраця з
іншими ЗМІ, необхідність розширення інформаційних потоків, спрямованих саме
на внутрішнього споживача. Цю частину вважаємо визначальною через визнану
роль медіа у формуванні «порядку денного» сучасного світу. Саме працівники
ЗМІ, які визначають і коригують формати суспільної поведінки, мають бути
максимально мотивованими до просування міст і територій як місць, бажаних для
проживання, ведення бізнесу, навчання, туристичних подорожей – через
звернення до тем, пов’язаних із історією, культурою, своєрідністю й перевагами
місця. Як О-показники, або труднощі, що виникають на шляху до визначеної
мети, називаються закритість різних учасників взаємодії, а також – і це показово
для української практики – «невизначену законодавчу базу» [243, с. 16–17]. Про
необхідність пильної уваги у реалізації стратегій свідчать і результати SWOTметодики за стратегічним напрямом партисипативності – серед проблем і вад
називаються низький рівень солідарності і довіри в суспільстві, декларативність
мультикультурності міста, що в Т-секторі, або загрозах перетворюються на:
повільну зміну соціальних практик; загрозу неприйняття деяких мешканців,
риторику виключення – щодо окремих національних спільнот, соціальних груп,
форматів поведінки тощо. Це не сприяє суспільній рівновазі, спокою й комфорту
публічного дискурсу.
Нині змінюється оцінка ролі і місця комунікацій, у тому числі
геобрендингових, у загальному механізмі забезпечення розвитку й прогресу
територій як складових національного брендингу. З’являються публікації, автори
яких серед складових стратегії розвитку міста називають комунікативну, яка є
центральною ланкою, завдяки таким її функціям, як створення інформаційного
поля для ведення діалогу (прийняття рішень, делегування повноважень, загалом
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функціонування) усіма стейкхолдерами. Через єдиний інформаційний простір не
просто транслюються основні меседжі, він сприяє порозумінню усіх зацікавлених
сторін. Основними елементами комунікативного складника називають: ціль
комунікативної

складової;

основний

меседж

міста;

основні

цінності

територіальної громади; зацікавлені сторони у комунікативному процесі і
розподіл відповідальності між ними; зовнішня та внутрішня комунікація [40, с. 3].
Отже, підхід до стратегічного планування у більшості областей є
здебільшого формальний, проте уже його наявність свідчить про європейський
підхід до розвитку регіонів. Важливою частиною стратегічного планування
розвитку територій мають стати геобрендингові програми, які передбачають
широкий комплекс заходів, спрямованих на позиціонування міста з урахуванням
інтересів і очікувань різних груп стейкхолдерів. Аналіз низки стратегічних планів
розвитку обласних центрів України засвідчив недооцінювання геобрендингового
напряму й мінімальне його представлення в структурі стратегічного планування.
Висновки до розділу 2
1. У сучасних умовах загострення конкурентних відносин на ринку і в сфері
комунікацій, розвитку інформаційного середовища під впливом зміни характеристик
учасників суспільного діалогу геобрендинг як особливий комунікаційний формат
перетворюється на важливий атрибут існування територій, хоча досі в науковому
дискурсі відсутнє однозначне його розуміння з позицій соціокомунікаційного
підходу.
2. У наукових розвідках брендинг територіальних одиниць відносять до
«соціогуманітарних технологій»; визначають як міждисциплінарну технологію, яка
поєднує елементи політики, управління, дипломатії, бізнес-процедур, PR тощо;
вважають технологією консолідації соціуму на конструктивній позитивній основі
шляхом широкого багатовекторного діалогу, координації; вказують на єдність двох
складових

геобрендингу

розглядається

як

–

маркетингової

комунікаційна

технологія,

й
як

комунікаційної;

геобрендинг

комунікаційна

репутаційна
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технологія; як технологія зв’язків з громадськістю; як різновид паблік рилейшнз
тощо.
3. Вважаємо за доцільне визначати геобрендинг як систему інформаційнокомунікаційних зусиль із використанням комплексу інтегрованих комунікаційних
інструментів, спрямованих на системне стратегічне інформування найширшої
аудиторії (реальної й потенційної) про переваги певного територіального утворення,
формування у різних категорій стейкхолдерів позитивного уявлення про нього,
налагодження взаєморозуміння й взаємодії між усіма учасниками єдиного
географічно-комунікаційного простору.
4. За результатами проведеного дослідження констатована увага українських
регіонів насамперед до формування переважно інвестиційного іміджу, євроінтеграції
й налагоджування міжрегіональних зв’язків, транскордонного співробітництва на
тривалий період. Хоча простежується нагальна потреба в розвитку регіонів
застосовувати

не

тільки

поширену

в

європейській

практиці

технологію

вирівнювання регіонального розвитку, а й реалізувати гуманітарну складову,
спрямовану на інтеграційні процеси, зближення на основі ідеологічних засад і
системи цінностей для зняття суперечностей між центром і регіонами, між окремими
регіональними утвореннями.
5. Особливостями

геобрендингової

діяльності

в

Україні

названо

її

секторальний характер, об’єктом просування стає насамперед туристична галузь.
Хоча позиціонування адміністративно-територіального утворення за якоюсь однією
ознакою може бути неефективним, оскільки не сприяє розвитку інших галузей і
напрямів. Актуальним вважаємо вироблення комунікаційної політики, спрямованої
на формування територіальним брендом «мультиплікуючого ефекту», оскільки
геобренд переважно сприймається як мультибрендова єдність різних типів брендів.
6. Найсуттєвішими проблемами геобрендингу в Україні названі: відсутність
належної уваги до ребрендингу або коригування геобренду, невикористання повною
мірою його потенціалу; екстенсивний розвиток геобрендингу; фрагментарність
геобрендингових процесів, відсутність загальної стратегії й довгострокових планів
дій; здійснення геобрендингу за відсутності технологічних рішень; використання
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обмеженого кола геобрендингових інструментів; незавершення інституалізації
геобрендингу.
Встановлено, що підхід до стратегічного планування у більшості

7.

областей є здебільшого формальний, проте уже його наявність свідчить про
європейський підхід до розвитку регіонів. Містам і територіям важливо у плануванні
своєї

геобрендингової

стратегії

розсунути

рамки

локальності,

позбутися

периферійності, містечковості, відшукати своє місце на геополітичній мапі,
об’єктивно

оцінивши

власні

ресурси

і

можливості.

Важливою

частиною

стратегічного планування розвитку територій мають стати геобрендингові програми,
які передбачають широкий комплекс заходів, спрямованих на позиціонування міста з
урахуванням інтересів і очікувань стейкхолдерів. Аналіз стратегічних планів
розвитку обласних центрів України засвідчив недооцінювання геобрендингового
напряму й мінімальне його представлення в структурі стратегічного планування.
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РОЗДІЛ 3
ФОРМУВАННЯ ГЕОБРЕНДИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ
3.1.

Засади формування геобрендингової стратегії інноваційного

розвитку регіону
Результати аналізу документів стратегічного розвитку та геобрендингової
діяльності в Україні засвідчили наявність передумов для запровадження
системного перспективного підходу до просування регіонів із застосуванням
геобрендингових

технологій.

До

них

насамперед

можна

віднести:

1)

напрацювання й досвід стратегічного планування в регіонах –комплексного
(держави, регіону, області, міста (12.01.2015 прийнято Стратегію сталого
розвитку «Україна – 2020» [254], розроблено стратегії розвитку майже всіх
областей України, обласних центрів, окремих міст тощо)) і секторального
(Cтратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» від 16.03.2017
[252], Стратегія розвитку культури м. Львова до 2025 року) [117, с. 26];
2) актуалізованість стратегічного бачення регіонального розвитку інтегрованістю
України до європейських і міжнародних проектів; 3) посилення інтересу до
українських регіонів з боку зарубіжної аудиторії – у контексті розширення
переліку цікавих заходів міжнародного рівня (спортивних, мистецьких, наукових
тощо); 4) активізацію діяльності в Україні міжнародних фондів і проектів,
зокрема, щодо поширення європейських стандартів місцевого самоврядування;
5) прискорення

адміністративно-територіальної

реформи,

створення

ОТГ;

6) інтерес населення до концептів бренду, брендингу, геобрендингу (наприклад,
під час опитування жителів Львова у процесі роботи над Стратегією розвитку до
2025 р. самі мешканці визнали, що Львів стає свого роду брендом, який вони
згодні підтримувати) [117, с. 68]); 7) усвідомлення актуальності інформаційнокомунікаційної складової для участі міста, регіону, країни в конкуренції за
інвестиції і ринки (використання спеціальних інструментів для залучення
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інвесторів і комунікацій з ними; формулювання й транслювання обґрунтованого
пояснення переваг власного ринку для інвестування).
Однак аналіз майже трьох десятків різного рівня планів стратегічного
розвитку обласних центрів України, інших міст із різним часовим горизонтом
реалізації засвідчив недооцінювання, а то й повне ігнорування комунікацій –
маркетингових, брендингових, – які є інтеграційною основою просування
територій,

урбаністичних

утворень,

населених

пунктів

різних

типів.

Геобрендингові проблеми репрезентовані окремими вкрапленнями у результатах
SWOT-аналізу за різними напрямами розвитку територій (найчастіше – серед
проблемних характеристик і загроз); у низці стратегій вони фігурують у
формулюванні стратегічних, операційних цілей і конкретних заходів – насамперед
у контексті розвитку туристичної галузі. Хоча тексти таких стратегічних планів
засвідчують спрощене, формальне розуміння геобренду і геобрендингу як
технології просування, уже саме відображення й констатування проблеми можна
вважати досягненням сучасного періоду суспільного розвитку.
Стратегічні плани на середню перспективу лише окремих обласних центрів
демонструють системний, виважений підхід до процесу промоції міста з
використанням потенціалу його бренду, із орієнтуванням на підкреслення й
посилення

його

ідентичності

й

локальної

неповторності,

послідовність

просування у цьому напрямі. Серед них насамперед варто назвати міста Дніпро,
Львів, Миколаїв, Чернігів. Хоча досі відсутня офіційно затверджена Стратегія
розвитку Миколаєва, опрацювання її проекту [244] дає підстави вести мову про
інноваційний підхід до структури стратегічного планувального документа – це
єдине місто, де організація комунікацій виведена в окремий розділ і
характеризується

системним

підходом

(розмежуванням

горизонтальних

і

вертикальних її потоків; класифікацією стейкхолдерів (фокус-груп) для вибору
типу інформаційних повідомлень, тривалості й інтенсивності комунікацій з
кожним

сегментом

потенційної

аудиторії;

обгрунтування

орієнтованості

комунікацій на різних етапах на внутрішню і зовнішню аудиторію). Хоча варто
визнати

доволі

загальний

характер

формулювань,

які

у

майбутньому
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потребуватимуть доповнення більш конкретними планами й чітко виписаними
проектами.
Нині розуміння значення й природи комунікаційно-брендингового аспекту є
різним на рівні теорії (більш повне, глибоке, системне) і в практичному
середовищі. Навіть особам, залученим до розробки стратегічних планів, які
транслюють комплексний підхід до оцінки реальної ситуації, визнають
важливість для успіху територіального розвитку не тільки так званих «твердих
проектів» (придбання товарів та послуг, будівництво, ремонт тощо), а й
організаційних (у реалізації яких визначальним є не фінансовий аспект, а
кадровий,

людський:

підготовка

методичних рекомендацій,

правил

нормативно-регламентних
тощо)

і комунікаційних

документів,
заходів

(які

передбачають комунікацію з професійним середовищем за певним напрямом
розвитку або з мешканцями (у форматі зустрічей, соціальної реклами, публікацій
в ЗМІ, у тому числі інтернет, інформаційних розсилок, публічних обговорень
тощо)) [117, с. 91], у самих програмах не вдається реалізувати власне бачення в
повному обсязі.
Хоча в низці дисертаційних робіт економічного характеру, як ми вже
вказували,

визнається

необхідність доповнення

економічних інструментів

брендингування територій комунікаційними. Г. Студінська [255, c. 11] у процесі
дослідження управлінських аспектів щодо конкурентноспроможності брендорієнтованої національної економіки встановлює, залежність її ефективності та
конкурентності від диверсифікації брендів, поєднання зусиль бренд-менеджменту
«у товарній та комунікативній площинах», насамперед завдяки ефективному
комплексу бренд-комунікацій, що сприятиме перетворення брендів на глобальні.
Важливою відправною точкою у формуванні стратегій просування брендів міст,
регіонів, інших локацій, має стати розуміння цілей територіального брендингу,
або геобрендингу. У науковому дискурсі представлені різні підходи до їх
визначення, детерміновані і національною науковою школою чи практичною
галуззю, покладеною в основу аналізу, і концепцією, яку поділяє автор.
Теоретичною базою для міркувань вітчизняних і зарубіжних дослідників стала
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класична

шестиелементна

схема

сутності

геобрендингу,

запропонована

С. Анхольтом, яка включає: політику, бізнес та інвестиції; експортні бренди;
туризм; культуру; населення [304].
Із таких напрямів і формулюються цілі геобрендингової діяльності.
Строкаті підходи до їх визначення можна резюмувати й узагальнити таким чином:
М. Арпентьєва основною метою геобрендингу вважає збудження й посилення
інтересу і довіри; побудову відносин, заснованих на довірі і взаємному інтересі,
спонукання людей звертатися до певної території, її ресурсів, з метою взаємного
обміну й розвитку [8, с. 28]; створення бажаного образу території і посилення її
привабливості для цільових аудиторій [10, с. 66]; «забезпечення комплексності й
наочності диференціації території за рахунок створення соціокультурного її
портрету» [29, с. 26]; формування особливого образу території й ставлення до неї
цільової аудиторії [75, с. 200].
Визнаючи основною функцією національного брендингу покращення
зовнішньополітичного іміджу держави, розглядаючи сам брендинг як ключовий
механізм

формування

зовнішньополітичного

іміджу

сучасних

держав,

Т. Виноградова, С. Семилєтова брендинг визначають як засіб, а позитивний імідж
країни – як мету [39, с. 83]. Т. Нагорняк вдало формулює функції політичного
брендингу

території,

які

можуть

бути

потрактовані

як

найзагальніші:

1) формулювання й задоволення різнопланових соціальних інтересів усіх груп
стейкхолдерів (що сприятиме розв’язанню низки завдань – від розвитку регіону
до зняття суспільної напруги й поширення позитивної інформації про територію);
2) інтеграція території на базі узгодження й гармонізації інтересів бізнесу й
спільноти; 3) соціалізація особи як носія і суб’єкта брендингу території;
4) забезпечення наступності (збереження історичних традицій, ідентичності) й
інноваційного розвитку території; 5)

створення умов для конкурентності

територій; 6) публічна індикація ідентичності й самосвідомості громадян [158].
Оскільки під геобрендингом ми розуміємо діяльність, спрямовану на
акцентування й транслювання переваг території, завдання геобрендингу можуть
бути згруповані за такими двома групами: 1) виявлення, акцентування й розвиток
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переваг території (тут геобрендингові завдання неминуче переплітаються із
завданнями інших інституцій і технологій); 2) транслювання переваг аудиторії –
де визначальними стають саме комунікаційні завдання.
Г. Студінська, розглядаючи роль різних видів брендингу у контексті
національної економіки, визнає спрямованість територіального бренду на
сприяння розвитку території, збільшення туристичних потоків та валового
регіонального продукту, покращення екологічних та соціально-економічних умов
проживання, добробуту населення [255, c. 15]. Окремі автори цілком виправдано
на перший план виводять такі завдання, як: об’єднання громади; формування
патріотизму й креативності; розвиток позитивного бачення розвитку спільноти;
«прив’язування» громадян до місця проживання (формування бажання розвивати
кар’єру з місцем проживання), а вже потім – приваблювання додаткових
матеріальних ресурсів, інвестицій [213, с.75].
Перелік цілей або завдань, на нашу думку, не може бути вичерпним.
Очевидно, що їх варто прив’язувати до зацікавлених аудиторій, їхніх основних
очікувань та інтересів. Адже «виростити» сильний бренд можна тільки тоді, коли
є чітке розуміння споживчої аудиторії й свідоме управління її враженнями [25,
с. 9]. Однак у найзагальнішому вигляді пріоритетними можуть бути визнані такі:
1) сприяння пошуку й транслюванню регіональної і локальної ідентичності у
межах національного підходу; 2) формування й активне транслювання переваг
місця, збільшення «позитивної впізнаваності місця» [214, с. 15] – на різні
сегменти зацікавлених аудиторій з використанням різних комунікаційних каналів
та інструментів (у тому числі – сучасних, інноваційних, так званого е-брендингу);
3) поширення інформації про бренд, забезпечення постійної інформаційної
присутності геобренду в інформаційному полі. На етапі визначення цілей і
завдань слід орієнтуватися на пошук і посилення регіональних переваг і
мінімізацію недоліків. Брендинг актуальний для всіх територій – як з високим
рівнем розвитку, так і так званих «депресивних», причому, у кожному
конкретному випадку актуалізуються свої завдання.
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На основі [117, с. 90–95] і з урахуванням цільових орієнтирів були
сформульовані найзагальніші вимоги до стратегічних програм регіонального
розвитку, незалежно від їхнього профілю: діяльність в одному цільовому полі,
узгодженість з усіма стратегічними планами стосовно певної адміністративнотериторіальної одиниці й на рівні країни, зв'язок з галузевими програмами й
стратегіями міста; чітка артикульованість мети; визначення конкретних завдань
практичного характеру, які можуть бути виміряні в досяжному часовому
горизонті; стислий опис програми (передумови, актуальність, новизна й
оригінальність стосовно попередніх аналогічних планів; заплановані дії/проекти;
цільові аудиторії (внутрішні й зовнішні); очікувані ефекти й результати; ризики;
джерела фінансування; відповідальні за реалізацію.
Зазвичай стратегії розвитку обласних центрів, підготовлені з використанням
SWOT-методики, містять такі розділи: аналіз соціально-економічного профілю
міста (за такими основними напрямами: загальна характеристика міста; історикокультурний та природно-рекреаційний потенціал; демографічні характеристики;,
трудові ресурси міста; характеристика доходів територіальної громади; технічна
інфраструктура; інфраструктура зв’язку; житлово-комунальний комплекс; освіта;
охорона здоров’я; культура та відпочинок; фізична культура і спорт; соціальна
сфера; промисловий потенціал міста; енергозабезпечення та енергозбереження;
інтелектуальний капітал та інноваційний розвиток; інвестиційна діяльність;
міжнародна співпраця; підприємництво та інфраструктура його підтримки;
туризм; екологічний профіль міста; розвиток громадянського суспільства, перелік
яких може бути ширшим або вужчим); стратегічні цілі розвитку міста (аналіз
проблем та можливостей міста; візія та місія; стратегічні напрями розвитку,
стратегічні й операційні цілі, конкретні завдання і проекти); механізм оцінки
виконання Стратегії (наведено за [250], можливі певні варіанти). Саме за такими
напрямами аналізується й моделюється прогрес міста в українській практиці, яка
розвивається з орієнтуванням на європейські формати.
Вважаємо за доцільне введення ще одного напряму комплексного
стратегічного планування діяльності міста, регіону – комунікації (геобрендингові,

143

іміджеві, інформування, просвітництво тощо), що міститиме викладення стану
справ на

момент написання

можливостей,

переваг

і

документа,

ризиків

визначення

стосовно

основних проблем,

інформаційно-комунікаційного

середовища (медіакомунікація, неформальні комунікації, рекламні, професійні
тощо). Як свідчить досвід Львова, ефективним є конкретизування діяльності за
певним напрямом в окремій стратегії – тобто, наступним кроком має стати
підготовка геобрендингової стратегії, стратегії позиціонування та просування
бренду міста тощо.
Найбільш послідовною у просуванні геобрендингової програми виявилася
муніципальна влада і громада міста-мільйонника Дніпра. Рішенням Дніпровської
міської ради від 20.06.2018 було затверджено «Стратегію позиціонування та
просування міста Дніпра на 2018–2022 роки» [200] як один із перших в Україні
документів, у якому визнається самостійне значення й комплексне розуміння
сутності геобрендингової діяльності та її впливу на перспективи розвитку міста.
Цьому передувала робота над реалізацією низки стратегічних документів:
Стратегії розвитку Дніпропетровської області 2012–2020 рр. від 29.04.2015;
Програми розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014–2022 рр. від
20.06.2014; Стратегічного плану розвитку міста Дніпропетровська до 2020 р. від
28.12.2011, що засвідчує наступність маркетингової діяльності, спрямованої на
формування позитивного іміджу міста й підвищення його конкурентноздатності.
Стратегія позиціонування та просування міста Дніпра на 2018–2022 рр.
складається із таких розділів:
1.

Методичні засади створення стратегії.

2.

Аналіз потенціалу бренда м. Дніпра (характеристики території;

історична довідка; економічний потенціал; туристичні ресурси; транспорт).
3.

Імідж міста Дніпра (аналіз бренду м. Дніпра; імідж міста за

результатами соціологічних інструментів; імідж міста за результатами контентаналізу; туристичні потоки як показник попиту на бренд Дніпра; аналіз
законодавчо-нормативних джерел).
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Виклики та сценарії брендингу м. Дніпра (з використанням SWOT-

4.
методики).
5.

Стратегічне бачення розвитку бренду м. Дніпра.

6.

Етапи реалізації Стратегії.

7.

Стратегічні та операційні цілі та завдання.

8.

Механізм реалізації та моніторинг ефективності стратегії.

Під брендом міста як вищим проявом емоційних споживчих бажань, що
формується на основі позитивного його іміджу, розробники розуміють набір
стабільних цінностей, які транслюють унікальні споживчі характеристики міста і
територіальної громади, які користуються суспільним визнанням і постійним
попитом [200, с. 2].
Соціологічне опитування у контексті оцінки сформованого бренду міста
засвідчило: непопулярність і непоширеність логотипу міста (який не відповідає
сучасним запитам містян, а отже – не виконує маркетингових функцій); низький
рівень територіальної самоідентифікації дніпрян (особливо молоді), готових
змінити

місце

проживання;

непоінформованість

про

іміджеві

заході;

брендоутворювальними чинниками вважають річку Дніпро і все, що повязано з
нею, та ДП «ВО «Південмаш»».
За результатами контент-аналізу було отримано такий образ міста Дніпро:
«індустріальне

місто

архітектурою;

форпост

на

річці,

сучасного

з

еклектичною,
українського

переважно

патріотизму»

радянською
[200,

с. 9].

Моніторинг ЗМІ також виявив низку негативних асоціацій і найгостріших
проблем міста, до яких віднесені: нерозвиненість транспортної інфраструктури;
високий рівень злочинності; якість води, чистота повітря, вулиць і парків;
нестабільний потік туристів. На основі узагальнень результатів аналізу було
обрано орієнтування Стратегії на ребрендинг міста з акцентом на розвиток
туризму (зокрема, ділового) й рекреації [200, с. 16].
SWOT-аналіз бренда міста виявив такі слабкі сторони: відсутність
підтримки бренду на всіх рівнях і необізнаність про бренд, що може бути
свідченням недостатньо широкого залучення громадськості до розробки основних
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його елементів й організації заходів; нерозвиненість бренд-менеджменту й брендпартнерства. Серед загроз, які можуть гальмувати реалізацію стратегії,
визнаються

й

такі:

недооцінювання

потенціалу

брендингових

заходів

муніципалітетом, як наслідок – неохоче й недостатнє фінансування; проблеми із
кваліфікованими фахівцями; недосконалість основних брендингових інструментів
(брендбук,

інформаційна

платформа);

політична

заангажованість

питання

брендингу міста [200, с. 13].
І негативні індикатори брендингового проекту, і потенційні бар’єри на
шляху реалізації стратегії просування бренда зумовлені недостатнім рівнем
розвитку комунікацій – локальних і зовнішніх: комунікацій із громадою,
державних органів та інститутів між собою і з представниками бізнесу. Адже, як
визнають дослідники, міське середовище – сукупність комунікацій між людьми, з
іншого боку, воно саме перебуває в комунікації з людьми, є транслятором і
каналом інформації [303, с. 52]. Визначення бренду міста на комунікативноемоційній основі як «синергії складних безперервних діалогів або послань через
урбаністичний інтерфейс в поєднанні з духом місць і іншими нематеріальними
активами» запропоноване директором Інституту трансформації суспільства
О. Соскіним [213, с. 52].
Очевидно, що медіа не стали в Дніпрі агентами брендингової програми, й
актуальні заходи, знакові події, вагомі проекти міської влади не висвітлювалися
належною мірою. Це зумовило певне відторгнення логотипу громадою, його
непопулярність і можливість втручання у його накреслення.
SWOT-аналіз інвестиційної привабливості міста Дніпра також акцентував
увагу на інформаційно-комунікаційних заходах як на слабкій ланці сучасної
ситуації в

місті: серед

W-характеристик

визнається

негативний,

навіть

загрозливий вплив «зовнішньої інформаційної агресії» (не в останню чергу –
через безпосередню близькість міста до зони військової агресії Російської
Федерації). Позитивним моментом можна вважати те, що в можливостях, на які
місто готове зробити ставку для досягнення майбутніх успіхів, називається
«використання міжнародних комунікацій для залучення інвестицій» [200, с. 15].

146

Показово, що на перші місця серед основних індикаторів ефективності
просування в напрямі розвитку інвестиційної привабливості міста винесені
високий

рівень

культури

та

толерантність

мешканців;

налагодження

безконфліктного спілкування строкатої в національному відношенні громади
тощо. Ці показники можуть бути досягнуті насамперед за рахунок грамотної,
системної комунікації із залученням усіх груп стейкхолдерів.
Часовий горизонт для Стратегії є відносно коротким з огляду на сучасну
економіко-політичну нестабільність, стрімку докорінну зміну різних сфер
діяльності протягом короткого терміну, тенденції у побудові стратегій.
Аналіз документа дає підстави вказати на його дві ключові особливості, які
демонструють еволюцію розуміння геобрендингових проектів в нашій країні
загалом

і

авторами

аналізованого

документа

зокрема:

1) визнання

детермінованості успіху міста постійною наполегливою роботою над розвитком
конкурентних його переваг для різних аудиторій та 2) перехід від виключно
маркетингової (економічної за своєю суттю) концепції розвитку міста до власне
просування бренда, до брендингу (у процесі якого домінуватимуть різнопланові і
різнорівневі комунікації).
Бренд міста Дніпра – це парасольковий бренд, що враховує більш широкий
брендинговий

простір:

Дніпропетровську

область

і

Дніпровський

макротуристичний регіон [200, с. 3], тому коло зацікавлених в успішному
геобрендингу достатньо широке, як і тих, чиї інтереси й очікування необхідно
враховувати у процесі планування брендингових акцій.
Важливим

елементом

будь-якої

брендингової

стратегії

є

система

зацікавлених чи, інакше, контактних аудиторій, або «стратегічно важливих
аудиторій» [135, с. 7], або «груп впливу», так званих стейкхолдерів. Успішний
геобрендинг можливий лише на умовах соціального партнерства, завдяки
розвитку відносин. Регіональний бренд – це завжди результат консенсусу,
обговорення та компромісу [25, с. 15]. Завдання залучення стейкхолдерів, їхні
партнерські стосунки невипадково авторами вказується як одне із основних. У
геобрендингу воно розуміється ширше, ніж загалом у маркетингу, де виникає за
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кобрендингу. У територіальному ж брендингу саме форми співучасті, залученості
до спільних справ формують у свідомості людей стійку ідентичність [235, с. 152].
Партнерство – це здатність досягти домовленості про спільний напрям
просування, основні пріоритети розвитку, інтегровані цілі шляхом консультацій і
на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ,
організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених
сторін.
Основними принципом успішної взаємодії зі стейкхолдерами називаються:
єдине бачення ситуації; спільна відповідальність за розвиток регіону; довіра один
до одного; єдність комунікацій [53, с. 55–65]. Для українських регіонів як
першочергове в сучасних умовах називається завдання розвитку громад,
місцевого самоврядування [213, с. 6]. Його актуальність підтверджується й
даними SWOT-аналізу для Дніпра – адже тут регіональна ідентичність не вища за
рівнем від національної. Багато громадян, насамперед молоді, готові, не
задумуючись, змінити місце проживання, тобто, не пов’язують своє майбутнє з
містом, яке таким чином воно втрачає важливий потенціал.
Автори по-різному підходять до диференціації стейкхолдерів – подеколи на
це впливають завдання дослідження, глибше проникнення в певну діяльнісну
сферу тощо. Так, Г. Полішко, розробляючи концептуальну модель національного
бренду в умовах глобалізації на економічних засадах, пропонує таку класифікацію
стейкхолдерів:
особистості);

1) громадські
2) приватні

(населення,

(корпорації,

громадські
професійні

організації,
асоціації,

лідери,

експерти);

3) національні (офіційні): держава (уряд, профільні міністерства, державні
корпорації), міста-лідери (органи місцевого самоврядування) [187, с. 12].
Т. Вакар, називаючи зацікавлених осіб агентами, а через економічний аспект
дослідження – реципієнтами та бенефеціаріями, ділить їх також на три групи за
формою

активності

й

участю

в

брендингуванні

(сільських

територій):

1) ініціатори змін; 2) розробники проекту; ) користувачі проекту. Перша група
характеризується як агенти інституалізації проекту територіального брендингу),
до яких відносяться міська влада, представники бізнесу. Друга група формується
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із своєрідних агентів інституційної підтримки брендингу території у складі також
представників влади, зацікавленого у змінах бізнесу, громадських організацій,
науковців, державних установ, медійників, активних громадян. І до «користувачів
проекту»,

інакше

названих

автором

агентами-бенефеціаріями

брендингу

території, відносять «споживачів» його переваг: бізнес, громаду, населення [32,
с. 146]. Попри важливий функціональний підхід, така класифікація здається нам
дещо спрощеною і недосконалою, адже функції кожної із названих груп у процесі
геобрендингу можуть переплітатися і накладатися. Однак такий підхід важливий
для уточнення сутності геобрендингових проектів і підходів до мотивації
представників кожної із груп. Функціональна складова геобрендингу передбачає
мотивацію і координацію дій ключових стейкхолдерів у процесі оцінки
національної ідентичності, створення бренд-ідентичності та розроблення іміджу
території. Суб’єктів і бенефеціарів (владу і бізнес) розрізняє А. Цепелєв [286,
с. 236]. Цікавим є принцип виділення цільових груп брендингу О. Соскіна. Серед
стейкхолдерів він виокремлює такі категорії: 1) «інвестори і підприємці»;
2) «відвідувачі» (які керуються діловими мотивами (учасники конференцій,
переговорів тощо);туристи і мандрівники;відвідувачі з трудових мотивів
(працівники – кваліфіковані і некваліфіковані, учені); 3) «сторонні (або зовнішні)
групи впливу», до якої віднесені люди, які приймають рішення, що впливають на
життя міста – чиновники національного і регіонального рівнів, журналісти (хоча
самі формально не мають відношення до нього, навіть не бувають в ньому);
4) потенційні мешканці – пріоритет надається професіоналам, чия участь у житті
міста на постійній основі проживання може бути ефективною. Автор підкреслює
особливу важливість для української практики геобрендингу, на відміну від
світових тенденцій, третьої й четвертої груп [213, с. 14].
Геобрендинг цікавить абсолютно різні групи громадськості. Найчастіше цей
інтерес не тільки професійний і не тільки меркантильний. Він лише відображає
головний ресурс територіального брендингу – любов жителів до рідного місця.
Саме

це

можна

вважати

основною

відмінністю

території

як

об’єкта
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геобрендингування від брендованих «товарів». Якщо такого інтересу не
сформовано, виникають певні бар’єри у просуванні геобренду. І це ми можемо
констатувати на прикладі міста Дніпро.
Вважаємо, що позиціонування цільових груп як основних може залежати
від етапу геобрендингування. Основною цільовою групою на початковому етапі,
таким чином, може бути визнане місцеве населення – оскільки воно поєднує дві
функціональні ролі: як об’єкта і суб’єкта геобрендингу. Саме населення є носієм
ідентичності території, джерелом розвитку геобренду. Г. Тульчинський визначає
населення території не стільки як цільову групу брендингового впливу, а як
«соціальний і людський капітал його реалізації» [266]. Взаємодія з усіма іншими
має метою забезпечення умов саме цієї категорії стейкхолдерів. Адже до
технології брендингу звертаються насамперед ті території, «ключова мета
розвитку яких полягає в підвищенні якості місцевих жителів» [11, с. 28].
Л. Безродная, також визнаючи населення території важливим параметром бренду,
підкреслює, що місцеві жителі можуть як підсилювати, так і ослаблювати бренд
[14, с. 42].
Є. Івушкіна, І. Кушнір [89, с. 69–70], вказуючи, що спрямованість бренду
регіону не на так звану «широку громадськість», а на «місцевих жителів»
формуватиме брендинг як процеси, що сприяють розвитку ідентичності та іміджу
регіону, повному відображенню одного в іншому. Ключовим аспектом брендингу
вони вважають лояльність споживачів регіонального бренду, підвищення
громадянської і соціальної активності на основі емоційних взаємин. Саме
лояльність до регіонального бренду сприяє з часом переходу на інший рівень
стосунків, переростає у стейкхолдерство як зацікавленість у процвітанні й
підвищенні конкретності регіону. Також важливим є і завдання підвищення якості
цієї частини аудиторії: приваблювання економічно активного населення,
орієнтованого на розвиток бізнесу, культурний розвиток території, зацікавленого
в участі в державних програмах і міжнародних проектах розвитку.
Інші автори, натомість, найважливішими вважають аудиторії, котрі
«забезпечують вхідні фінансові потоки і підвищення рівня доданої вартості»
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(інвестори, туристи, зовнішні покупці місцевих товарів і послуг, а також
населення – у цьому випадку як платників податків, споживачів товарів і послуг,
за які вони сплачують) [285].
Складність реалізації геобрендингу полягає у необхідності координації
діяльності різних груп, подеколи із власними інтересами, однак зацікавлених
водночас у розвитку території. Таким координатором, на думку багатьох
дослідників, яку ми поділяємо, має стати місцева влада. Хоча В. Мирошниченко у
контексті національного брендингу зауважує, що «проблема формування
національного брендингу полягає у тому, що основними його генераторами є
державні діячі, а знаннями у сфері брендингу володіє головним чином приватний
сектор. Дослідник викликом і завданням держави вважає необхідність поєднати
знання приватного і можливості державного секторів, об’єднати політичні,
управлінські та технічні знання представників різних сфер діяльності [148]. Однак
на регіональному і локальному рівні ця суперечність є менш вираженою.
Органи влади, як впливова категорія стейкхолдерів, котрих подеколи
кваліфікують як «продавців» території як бренду, не тільки самі повинні ставати
активними учасниками інвестиційних процесів, знаходячи і розширюючи «нішу»
для свого «товару», а й мають сприяти розвитку інвестиційного ринку, його
активізації.
Важливим сегментом аудиторії брендингу є туристи – не лише,як люди, що
дають економічний ефект території. Не менш важливим є ефект від «туристичної»
комунікації – у низці джерел визнається, що він не вичерпується результатами
спілкування безпосередніх учасників туристичної подорожі. Більш вагомим є
пострезультат, поширення інформації про туристичну локацію на вторинну
аудиторію [225, с. 11]. В. Пазенок говорить про здатність туризму примиряти
сторони, які перебувають у конфронтації; забезпечують «інтерсуб’єктивне
узгодження смислу й істини». Автор характеризує туриста як людину
«діалогічного стилю», здатну на зацікавлене і, що особливо важливо, – соціально
перспективне спілкування» [168].
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У Стратегії просування Дніпра диференціація цільових аудиторій бренду
міста здійснюється на основі ринків впливу бренда – зовнішнього і внутрішнього.
Зовнішній ринок дії бренду передбачає співпрацю з чотирма категоріями
адресатів меседжів про життя міста: 1) інвестори (реальні й потенційні),
комунікації з якими мають сприяти поверненню довіри й збільшення обсягу
інвестицій; 2) туристи (реальні й потенційні), а метою є збільшення їхньої
кількості; 3) споживачі продукції, виробленої на території міста – задля
формування лояльності до місцевих товарів, створення стійких позитивних
асоціацій; 4) контактні аудиторії поза межами містами, насамперед, ЗМІ –
вітчизняні й зарубіжні (які визнаються елементами бренду), громадські активісти,
органи влади.
На внутрішньому ринку брендингові проекти орієнтовані на очікування:
1) бізнес-середовища (у Дніпрі це – понад 1100 великих і середніх підприємств і
20 тис. – малих); 2) мешканців Дніпра (повернення лояльності до міста;
формування обізнаності та лояльності у школярів і студентів; підвищення
лояльності у працездатного населення; залучення старших вікових груп до
взаємодії щодо популяризації бренда); 3) інших контактних аудиторій у межах
міста (місцева влада; локальні ЗМІ – 150 газет, інші медіа) – агентів бренду [200,
с. 19]. Для кожного сегменту сформульована мета й виокремлені інструменти
геобрендингу.
Вважаємо за доцільне з огляду на розуміння брендингу як комунікаційної
технології,

а

не

лише

маркетингового

засобу,

окремо

виділити

серед

стейкхолдерів сегмент ЗМІ. У сучасних умовах медіатизованого світу від
медійників значною мірою залежить суспільна оцінка і сприйняття реалій
широкою аудиторією. Одним із першочергових завдань у цьому контексті має
стати налагодження регулярних і зацікавлених комунікацій із органами масової
інформації, професійна діяльності прес-служб державних органів і бізнесових
структур, а також відділів роботи з інформацією. Саме ЗМІ можуть забезпечити
чітке

формулювання

усіх переваг

території: географічних,

економічних,

історичних, соціокультурних. Науковці говорять про дві групи переваг території,
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які можуть забезпечувати ефективність геобрендингової технології: економічні
переваги (дають приріст традиційних капіталів) та соціокультурні особливості
(породжують більш перспективний у бренд-стратегіях символічний капітал). До
них відносяться: міжособистісна довіра, здоровий спосіб життя, екологічна та
політична безпека, можливості для самореалізації, свобода вибору, громадські та
сімейні зв’язки, ефективність закону, прозорість виборів та політичних рішень
[157, с. 55]. Важливо, аби ЗМІ мали глибоких, добре підготовлених журналістів,
які працювали б з аналітикою, патріотами своїх міст, професійно транслювали
унікальні відмінності території, зорієнтовані на різні вектори розвитку та різні
цільові групи.
Також здається доцільним адресне орієнтування геобрендингових меседжів
на жителів сусідніх регіонів (причому, не тільки в межах українських кордонів) –
їх можна розглядати і як потенційних жителів, підприємців, інвесторів, здатних
внести новий ресурс у розвиток регіону. На суміжні регіони нині орієнтується
Польща, власне населення якої розвиває чужі території. Також вагомою є функція
«транслювання» ними важливої позитивної інформації про регіон, використання
їх як посередників упроцесі передачі інформації іншим адресатам.
Важливо, аби агентами бренду стали політики як найбільш активна й
публічна частина аудиторії бренду.

Сприяють просуванню брендингової

інформації, причому на національному й міжнародному рівнях, місцеві еліти
(мистецькі, спортивні, наукові).
Варто стимулювати залучення до проектної діяльності регіонів активної,
добре освіченої, патріотично налаштованої молоді. Мотивація їх до роботи на
регіон лягає на плечі чинної влади – так, активний молодіжний рух, зокрема, у
форматі Молодіжної громадської ради при мерії в м. Ірпінь об’єднав ініціативну й
мотивовану молодь регіону (старшокласників, студентів, молодих фахівців). Саме
вони стають генераторами ідей, ініціаторами цікавих сучасних проектів
(кінотеатр під відкритим небом, шахова дошка під відкритим небом у міських
парках; низки спортивних ініціатив і просування здорового способу життя),
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трансляторами позитивної інформації про ініціативи й розвиток міста, зокрема – у
соціальних мережах.
Глибоке деталізування аудиторії бренду з оцінкою можливого вкладу у його
розвиток і просування є результативним підходом, який зумовлює й розширення
діапазону сучасних інструментів і каналів інформування. Саме з огляду на
можливість досягнення консенсусу у діалозі різних аудиторій, гармоніювання
їхніх інтересів говорять про успішніше геобрендування невеликих міст, зокрема і
через відсутність у них суб’єктів дискусій, тобто більшу згуртованість і
консолідованість громади, що полегшує процес прийняття рішень щодо
майбутнього цього локусу [28].
О. Лукша, виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення
Асоціації міст України, практик геобрендингового руху, визнає, що брендинг – це
справа всієї громади, адже в розвитку свого міста зацікавлені всі його мешканці.
Він говорить про доцільність створення «піраміди залучення людей до процесу
брендингу» [25, с. 63]. Поділяємо позицію Т. Нагорняк, яка обґрунтовує
необхідність бренд-партнерства між основними суб’єктами брендингу як основної
технології формування провідної стратегії, у результаті чого мають бути
напрацьовані ключові смисли, виокремлені ідентичності, окреслене коло образів
та напрямів впровадження [156, с. 136]. Необхідність фокусування текстів,
трансльованих різним сегментам зацікавлених аудиторій, на перевагах локації,
актуальних саме для них. Для кожної цільової аудиторії мають бути
сформульовані свої ключові повідомлення.
У результаті такої співпраці над Стратегією позиціювання та просування
бренду Дніпра на 2018–2022 рр. були визначені модулі бренду, сформульовані
авторами як результат узагальнення опитувань і досліджень: 1) міжнародний
рівень

–

центр

космічної

індустрії

і

великий

індустріальний

центр;

2) всеукраїнський рівень – індустріальне, багатонаціональне місто патріотів –
людей конкретних дій, ділових людей; 3) локальний і регіональний рівень – місто
великої ріки (уся затишна інфраструктура й знакові події – уздовж Дніпра);
перелік меседжів (гасла й логотипи), що підсумовують здобутки міста і виділяють
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його серед інших; індикатори бренда. Попри професійне окреслення завдань,
детальне формулювання меседжів з орієнтованістю на модулі бренду міста,
йдеться про «створення маркетингових комунікацій бренда» [200, с. 22], що
звужує розуміння завдань і очікуваних результатів. Точніше, некоректною є сама
кваліфікація, оскільки заплановані заходи виходять за межі маркетингових
комунікацій.
Стратегія позиціювання бренду – це комплекс заходів щодо виділення
унікальної порівняно з конкурентами позиції, яку бренд має зайняти у свідомості
споживачів цільового ринкового сегменту [135, с. 12]. Для територій це також
актуально. Вважаємо, що найповніше його сутність може передати єдність трьох
блоків

грамотно

побудованої

комунікаційної

політики:

маркетингової

комунікації, медіастратегії, креативної стратегії. До маркетингових комунікацій
відносять донесення з використанням найефективніших інструментів просування
основних конкурентних переваг території, а також конкуренцію у вигляді
«боротьби» комунікаційних засобів). Медіастратегія покликана сформулювати й
деталізувати етапи просування й підтримування іміджу; обґрунтувати вибір
каналів комунікації. Креативна стратегія у загальному процесі просування
території

спрямована

візуального
повідомлень

образу
для

на

напрацювання

регіону;
кожного

основного
з

етапів;

власного

креативного

комунікаційного
розробку

послання:

повідомлення

елементів

емоційного

й
й

раціонального наповнення іміджу; розробку бренду (а точніше – його логотипу);
вироблення унікального стилю і дизайну [129, с. 85–86].
Геобренд не повинен бути штучно створеним, має легко простежуватися
логічний його зв'язок із територією брендингування. А програма просування
бренду повинна передбачати комплекс заходів на локальному, регіональному,
національному, міжнародному рівнях – із використанням різних форматів,
текстів, жанрів, каналів, завдяки розробці адресних інформаційно-маркетингових
заходів. Ще однією особливістю геобрендингових стратегій має бути гнучкість і
варіативність, що сприятиме оперативному реагуванню на зміну зовнішнього
середовища. Нині основним гальмом на шляху досягнення цілей геобрендингу є
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не відсутність розуміння його природи і завдань, а відсутність волі до їхньої
реалізації, неготовність до тривалої системної роботи через недооцінювання
значення її наслідків. Так, Закарпаття має затверджену стратегію розвитку, але, на
жаль, досі не розроблена операційна програма її впровадження [25, с. 63]. І така
ситуація простежується і в інших регіонах.
У

процесі

роботи

над

геобрендинговою

стратегією

мають

бути

ідентифіковані і систематизовані усі інші стратегічні плани, які стосуються певної
локації. Важливо в результаті широкого обговорення й аналітичної роботи із
застосуванням різних методик сформулювати меседжі території і систематично їх
поширювати. Причому однаково важливими є завдання поширення позитивної
інформації та спростування і руйнування негативних стереотипів і міфів, що
потребує значно більше часу й зусиль. Має бути запланована й реалізовуватися
тривала системна робота з усіма контактними аудиторіями. Для кожної аудиторії
важливо підкреслювати свої переваги території, деякі автори цей прийом
називають «фокусуванням бренду» [129, с. 34]. Важливо досягти мотивованості у
просуванні

територій

представників

місцевих,

регіональних,

загальнонаціональних ЗМІ – саме вони мають стати амбасадорами бренду.
Важлива їхня зацікавлена робота над заглибленням в історію краю, глибоке
знання особливостей його розвитку на різних етапах національної історії, сучасні
досягнення представників регіону в різних сферах суспільної діяльності. Таке
завдання особливо актуалізується для України через незавершення важкого
завдання національної самоідентифікації, а також через воєнні дії на сході країни,
які загрожують безпеці й суверенітету держави. Автори вказують і на важливе
завдання комплексного визначення регіональних особливостей, з’ясування
ідентичності територій, їхніх громадян [92], встановлення ділових, культурних
взаємовигідних

відносин,

взаємної

довіри

і

взаємодопомоги

як

на

міжрегіональному, так і на міжнародному рівні; налагодження комунікативних,
мережевих, транспортних зв`язків між регіонами, створення комфортних і
сприятливих умов для взаємного пізнання і порозуміннями між їхніми жителями
[115]. Стратегія розвитку, а отже, і розбудови бренду міста, у польських територій
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є частиною більш глобальних стратегій і коригується разом із ними. Йдеться про
стратегію повіту, воєводства, а також держави. Бренд Польщі акумулює у собі
бренди всіх населених пунктів, які входять до її складу, і кожен бренд гміни є
частинкою великого цілого [25, с. 55].
Таким чином, серед основних засадничих принципів геобрендингових
стратегій регіонів варто назвати такі: 1) розуміння цілей і завдань геобрендингу,
спрямованих на виявлення, акцентування й розвиток переваг території, їхнє
транслювання зацікавленим аудиторіям; 2) чітке визначення й сегментування
стейкхолдерів, з'ясування їхніх інтересів, очікувань, оцінка й використання
їхнього

потенціалу

у

просуванні

геобренду;

3) забезпечення

постійної

інформаційної присутності геобренду в інформаційному просторі; 4) забезпечення
гнучкості й варіативності у відповідь на зміни брендингового простору;
5) узгодженість з іншими стратегічними планами, пов’язаними з брендингованою
територією; 6) окреслення геобрендингової парадигми як системи понять і
елементів, що формують уявлення про геобренд, поглиблюють його розуміння й
зміну у процесі розвитку регіону, у складі: бренд-платформи (місія геобренду,
візія геобренду, драйвери (або меседжі); легенда (за можливості), айдентика,
унікальні

відмінності

(система

цінностей)),

бренд-менеджменту,

бренд-

партнерства, спільноти бренду (стейкхолдери, бренд-агенти, бренд-амбасадори,
бренд-адвокати); каналів комунікації); 7) сприяння уніфікації термінології;
8) розуміння геобрендингу як інтегрованого напряму комплексної стратегії
розвитку міста, регіону, в основі якого геобрендингові комунікації, комунікації на
основі бренду; 9) формування брендингової стратегії на основі ціннісної
платформи, спільної для органів влади, місцевого самоврядування та інститутів
громадянського суспільства.
3.2. Комунікаційні інструменти геобрендингу
Основною сутністю промоції і просування території є поширення
інформації про її переваги та унікальність в інформаційному просторі.
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Інформацію називають рушійною силою сучасного
геобрендингу,

визнаючи

безпосередню

залежність

високотехнологічного
його

успішності

від

ефективності інформаційної системи, від добре структурованого інформаційного
середовища, яке постійно оновлюється [213, с. 57]. Вдала айдентика, добре
сформульована місія й візія геобренду, його драйвери (основні меседжі) «не
працюватимуть», якщо не буде забезпечено постійної присутності бренду
території в інформаційному просторі. Відповідно, основне завдання ініціаторів і
координаторів

геобрендингу

полягає

в

забезпеченні

циркулювання

геобрендингової інформації, у налагодженні інформаційних потоків з певною
періодичністю, орієнтованих на різні аудиторії геобренду. У комунікаційній
геобрендинговій діяльності, на думку угорських фахівців, можна виокремити два
послідовні етапи: 1) формулювання «меседжів» про переваги певної території
(місця); 2) донесення «меседжів» до цільової групи найбільш ефективним
способом. Тому важливою передумовою системного брендингу є існування
конкурентоспроможного

інтерактивного медійного

середовища,

для

чого,

вважають угорські брендологи, необхідно тісно співпрацювати з рекламними і
дизайнерськими агентствами, із засобами масової інформації [25, с. 45, 52]. Із
тісною співпрацею зі ЗМІ пов’язують просування в інформаційному просторі
свого унікального бренду у межах прискіпливого маркетингу території великі та
малі міста і в Чеській Республіці, очікуючи, що це підвищить їхню
конкурентоспроможність [25, с. 31].
Система комунікацій геобрендингу має передбачати декілька потоків
інформаційних повідомлень: повне інформування про суть, мету й можливості,
результати для регіону певних проектів у різних сферах (економіка, освіта,
культура, спорт, екологія, туризм тощо); сприяння позитивному іміджу території;
підкреслювання й транслювання ідентичності регіону; формування системи
цінностей як центру, навколо якого мають об’єднуватися жителі, забезпечення
толерантності до представників різних національних, релігійних тощо груп. Саме
завдяки комунікаціям відбувається узгодження й урівноважування інтересів усіх
суб’єктів території як обов’язкова умова реалізації геобрендингової стратегії. У
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процесі брендингу активні гравці (актори), які керують процесом, планують
комунікації на декількох рівнях: 1) відбору і ранжування за значущістю подій,
інтенцій учасників брендингових процесів; 2) поширення інформації про них на
основі визначення цільової спрямованості, темпоральної й просторової організації
комунікацій, вибору форму повідомлень про бренд в оперативному контексті з
учасниками стратегічного контексту [13, с. 11].
М. Каваратцис комунікації у контексті брендингу розуміє дуже широко,
визнаючи, що території «повідомляють» про себе за допомогою різних систем
знаків – візуальних, вербальних, звукових тощо. Деякі системи транслювання
інформації є погано керованими, за допомогою ж інших, за умови системної
роботи, вдається формувати або коригувати образ певного геобренду [315].
Нині усвідомлена необхідність багатопланового впливу на суспільне
середовище з використанням інноваційних технологій. Можна констатувати
еволюцію й інтегрованість соціально-комунікаційних технологій, комунікаційних
інструментів, що повною мірою виявляється у процесі геобрендингу.
Сукупність

носіїв

інформації

про

геобрендові

історико-культурні

характеристики місця практично безмежна – до них відносять: знаки для
розмежування територій, позначення їхніх кордонів і обрисів (межові знаки), інші
дорожні чи польові природні або рукотворні орієнтири (зокрема, звичайні
дорожні вказівники); офіційну й неофіційну символіку (емблеми і герби міст,
територій, персонажів, що мають до них відношення); географічні карти і схеми
(авторами підкреслюється важливе значення навіть демонстрування географічних
карт у телевізійних випусках погоди як ідентифікаторів геобренду, нагадування
про його цілісність і єдність); місцеве природне середовище, особливості
ландшафту; книги, альбоми, довідники, буклети, календарі, поштові листівки,
конверти, шкільні зошити, блокноти, щоденники тощо із логотипами й іншими
візуальними способами нагадування про геобренд; місцеві музеї (однак важливо,
щоб вони були не скопищем пилу й непотребу, а організовувалися із
використанням сучасних технологій, інтерактиву); ЗМІ; значки й сувеніри; коди
міст і регіонів (автомобільні й телефонні); художні й інші мистецькі твори [129,
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с. 37–38]. Пісні (насамперед так звані «географічні», що містять топоніми,
етноніми, антропоніми, оцінки конкретних місць [129, с. 51–52]), народна
творчість – ще один емоційний носій інформації про геобренд. Автори, таким
чином, визнають нову роль і функцію історії й культури в сучасному суспільному
житті, говорять про новаторське використання історико-культурних особливостей
регіону. Суб’єктам кожного геобренду, насамперед, владі кожного населеного
пункту, важливо провести аудит своїх активів, свого господарства і з’ясувати, чи
ефективно вони використовуються. Вказівники з назвами населених пунктів,
автомобільні навігатори (в’їзні стели й дорожні знаки), схеми тощо можна
перетворити на затишні куточки й місце для фотографування, носія важливої
інформації.
Інформація про регіон кожним потенційно зацікавленим може отримуватися
цілеспрямовано або випадково, принагідно, двома шляхами – завдяки власному
досвіду спілкування й даним, які особа отримує з різних джерел. Комунікаційна
діяльність міста, будь-якого іншого населеного пункту реалізується в усіх діях,
які творять його образ. У геобрендингових процесах немає дрібниць, будь-яка
деталь, як носій інформації про локацію, зможе стати ключовим елементом
послання міста зовнішньому світу, що впливає на його імідж і ставлення до нього.
Т. Нагорняк говорить про узагальнене розуміння сприйняття території через
певні типи текстів як набір символів, образів, стереотипних тверджень,
комунікаційних знаків та репутаційних характеристик. Образ держави-нації та її
територій формується різними його типами та безліччю дискурсів. Тексти у
контексті брендингу територій автор ділить на такі: автентичні (під якими розуміє
максимально наближені до реальності історичні факти, політичні події, рішення і
визначальні

персони,

менталітет,

культурну

спадщину);

офіційні

(самопрезентацію території, що прийнята офіційно і транслюється суб’єктами
геобрендингу, іншими зацікавленими особами); приватні (стихійно конструйовані
оцінки, ставлення та уявлення про територію пересічних громадян – її мешканців
та зовнішніх спостерігачів) [156, с. 122–123]. Ці типи текстів співіснують і
циркулюють одночасно, маючи своїх авторів, комунікаторів і реципієнтів,
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розрізняючись метою і каналами транслювання, а також відкритістю до
коригування, втручання і спрямування у необхідну для суб’єктів геобрендингу
площину. Найменш контрольованим, однак достатньо впливовим і таким, що
зустрічає найменше опору в широкої аудиторії, є приватний текст як квінтесенція
стихійних думок та оцінок території в масовій свідомості. Основою для
формування таких повідомлень можуть бути не тільки реальні враження,
ґрунтовані на власному досвіді «спілкування» з територією, а й чутки, плітки,
тиражовані шаблони і штампи сприйняття певних територіальних об’єктів.
Автори

вказують

на

великий

масив

геобрендингової

інформації,

поширюваної стихійно через соціальні мережі, як багатовимірний і паралельний
мережевий контент на теми міського життя, стаючи авторами і співтворцями
міського бренду, територіальної ідентичності [127]. Не можна виключати з поля
зору й таке джерело інформації про локацію, як представників професій із
значним обсягом щоденного неформального спілкування [266]. До них можуть
бути віднесені таксисти, перукарі, працівники СТО тощо – із регулярниими
комунікаційними контактами, чиї інтереси також можуть бути реалізовані в
процесі геобрендингу.
Інформацію про себе кожен регіон транслює різними шляхами: у формі
офіційних текстів та через практику життя. Т. Нагорняк пропонує брендинг
території

визначати

як

систему

комунікативно-знакових

інтеракцій,

які

здійснюються у межах певного комунікативного каналу й виявляються в
сукупності

своїх

вербальних

і

невербальних

компонентів

6,

с. 123].

Простежується безпосередня визначеність успіху комунікаційної кампанії
продуманим плануванням: спрямованістю повідомлення на реальні й актуальні
для аудиторії цілі; підтримуванням міжособистісного спілкування в умовах
масового

з

приводу поширеної

інформації [210,

с. 165].

Із

визнанням

трансакційної природи суспільної комунікації, її діалогічності, доводиться
необхідність координованості дій і смислів в міжособистісному спілкуванні. До
того ж геобрендинговий проект (як різновид комунікаційного) має бути тривалим,
а його реалізація має носити неперервний характер.
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Усе це детермінує необхідність розроблення ініціаторами геобрендингу
програми

впливу на

всі види

текстів,

забезпечення

їхньої позитивної

спрямованості на просування геобренду. Вітчизняні автори обґрунтовано
визнають, що в створенні бажаного іміджу будь-якого об’єкта геобрендингу
важлива насамперед діяльність не архітекторів (хоча й результати їхньої творчості
також є, як у більш давні часи, до поширення вербальних текстів, трансляторами
послань про територію стейкхолдерам), а спеціалістів, що організовують
комунікації й життєві процеси всередині території і репрезентують її інтереси в
зовнішніх комунікаційних процесах [213, с. 33].
Оскільки території – це насамперед люди – і як носії геобренду, і як його
споживачі, то для ефективності геобрендингової комунікації важливе врахування
особливостей сучасної аудиторії, її підходів до отримання інформації і прийняття
рішень. У сучасному суспільстві параметри й характеристики споживачів
геобрендингової інформації змінюються: домінують відсутність ілюзій, скепсис
та обережність; прагнення отримувати інформацію для прийняття рішень щодо
придбання товарів, послуг не з рекламних повідомлень, а з інших незалежних,
авторитетних для них неформальних джерел: від друзів, родичів, сусідів і ЗМІ
[106, с. 27]. Нині варто визнати суттєву зміну характеристик аудиторії ЗМІ, на яку
спрямовується

й

геобрендингова

інформація.

Сучасна

аудиторія

медіа

характеризується іншим сприйняттям інформації в умовах перенасиченості
наочними візуальними образами; вона демонструє певні труднощі в утримуванні
уваги в межах однорідного інформаційного ряду, але легкість її перемикання; їй
притаманна здатність до діяльності в умовах багатозадачності; динамічність,
мобільність, технологічна озброєність інформаційно-пошуковими інструментами;
в умовах відкритості інформаційного середовища сформувалася незалежність від
конкретних ЗМІ в задоволенні своїх інформаційних потреб

(новинних,

аналітичних, літературно-художніх); відсутність інформаційного голоду, навпаки
–спостерігається інформаційна надлишковість [121].
Сучасний споживач суспільних благ і послуг уже керується й іншою
системою цінностей: маючи більше вільного часу, готовий витрачати його на
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саморозвиток, духовні практики, вільну трудову зайнятість (фріланс); критично
аналізує отримувану інформацію, що зумовлює його більшу прискіпливість,
вишукані смаки і потреби. Такий споживач менш вразливий до впливу
маніпулятивних

технологій

завдяки

навичкам

критичного

мислення

й

медіаграмотності; він зацікавлений в отримуванні інформації з різних джерел,
встановленні її достовірності; вміє отримувати інформацію миттєво, коригувати
своє ставлення до чогось, враження про щось залежно від нових даних. У
результаті він отримує не статичний образ об’єкта зацікавленості, а динамічний,
гнучкий, пластичний. До того ж, громадянин сучасного соціуму має інший набір
об’єктивних характеристик: автори вказують на збільшення у європейських
країнах вікового й освітнього цензу – для подорожей, участі в суспільних
проектах і рухах; зростання активності жінок, розширення сфер їхньої діяльності;
збільшення

кількості

неповних

сімей;

утворення

сімей

представниками

сексуальних меншин. Формуються потреби в здоровому способі життя,
екологічно чистих продуктах, розширенні кругозору й підвищенні культурного
рівня, екстремальних розвагах тощо [213, с. 16]. Із урахуванням цього особа
підходить до вибору й оцінки геобренду. Тому важливі ключові й системні
послання останнього про себе мають бути чіткими, переконливими, сучасними,
такими, що враховують названі особливості й очікування. Позиціонування
повинно використовувати широкий спектр форм подання бренду широкому колу
– комплексну ідентифікацію себе, яка включає: комунікаційну (назва, лого,
слоган, тексти, пряма мова авторитетних осіб про територію); візуальну
(айдентика); сонорну (звукову) [156, с. 145].
Нині робиться багато спроб систематизувати численні й дуже різноманітні
комунікаційні інструменти, які використовуються у геобрендингу. О. Кобякіна в
основу класифікації кладе розмежування традиційних та електронних способів
передачі інформації, виокремлюючи онлайн- і офлайн- інструменти. До першої
групи вона відносить сайти території; офіційні акаунти в соцмережах: Фейсбук,
Твіттер, Інстаграм тощо; розробку комп’ютерних ігор, пов’язаних з територією;
систему QR-кодів; онлайн-гіди; мобільні версії сайтів медіа. Офлайн-інструменти
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у свою чергу поділяються нею на подієві; співпрацю зі ЗМІ; редакційновидавничі.
Найефективнішими

подієвими

каналами

репрезентування

локації

вважаються проведення різноманітних заходів для залучення цільових аудиторій
(фестивалі, квести, марафони, концерти, світлові шоу, спартакіади, змагання,
бієнале); розробка туристичних маршрутів, які транслюють певні особливості
території; участь територій у конкурсах/рейтингах; власні конкурси території;
день певної території.
Співпраця зі ЗМІ планується у таких перевірених форматах, як прес-тури,
прес-ланчі, прес-конференції; організація прес-офісів.
Редакційно-видавнича

діяльність

використовує

широкий

спектр

можливостей, які в умовах високого рівня поліграфії сприяють досягненню
бажаного результату (путівники; територіальні ЗМІ) [111, с. 20–22].
Залишивши як основу класифікації розмежування онлайн- і офлайн-каналів,
вважаємо за можливе розширити перелік офлайн-різновидів, відштовхуючись від
широкого розуміння М. Каваратцісом геобрендингових комунікацій, такими
блоками, як: архітектурно-просторові інструменти комунікації й предметнотоварні засоби комунікації. До архітектурно-просторових відносимо насичення
громадського

простору

креативними

елементами

(стріт-арт,

інтерактивні

скульптурні композиції, творчі рішення у сфері озеленення, створення міських
«меблів», малих архітектурних форм тощо). Сучасні міста достатньо творчо й
нешаблонно підходять до формування мережі атрактивних місць з урахуванням
історичного потенціалу та використанням нових технологій індустрії вражень, як
свідчать стратегічні плани розвитку обласних центрів [241, с. 41]. Предметнотоварна

комунікація

може

бути

репрезентована

одягом,

канцелярією,

гастрономією із логотипом геобренду, іншою символікою.
Пропонуємо також додати третю групу – так звані «синкретичні
геобрендингові інструменти» (що можуть мати як онлайн-, так і офлайн-формат),
до яких віднести різноманітні рекламні тексти, айдентику тощо.
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Автори говорять про розробку та здійснення комунікаційної PR-програми
міста як зусилля, спрямовані на переосмислення та популяризацію міської
символіки (офіційні символи міста – герб, прапор, гімн; архітектурно-меморіальні
символи; словесні символи тощо). Сюди ж відносять і вдале використання
зовнішніх комунікацій, вказуючи, що така робота повинна вестися постійно [25,
с. 20]. Ф. Котлер виокремлює три складові паблік рилейшнз: роботу зі ЗМІ,
організацію заходів і лобіювання [138, с. 121]. Учені, розглядаючи рекламу й
паблік рилейшнз як різні типи прагматичних комунікацій, називають таку їхню
спільну характеристику, як націленість на результат [66, с. 26]. Інші автори
визнають доцільність використання цих інструментів на різних етапах брендингу,
вважаючи паблік рилейшнз кращим способом створити бренд, а рекламу –
кращим способом його підтримати [206, с. 16, с. 297].
Нині

реклама

залишається

одним

із

ключових

комунікаційних

маркентингових інструментів (соціальна реклама, зовнішня комерційна реклама),
а отже й інструментів геобрендингу. Однак реклама в товарному брендингу і
брендингу територій має суттєві відмінності, оскільки в другому випадку вона
менш орієнтована на продажі, актуалізуються інші її цілі. Дослідники доводять,
що навіть сучасна комерційна реклама, яка проводиться ізольовано від брендингу,
його принципів і законів, не може повною мірою виконати свою головну роль –
бути засобом створення іміджу товару (послуги), компанії [58, с. 112]. Реклама, як
важлива складова брендингу, у сучасних умовах видозмінюється, набуваючи
різних форм. Рекламування є глибоко продуманим і організованим з урахуванням
наукових закономірностей процесом за активної участі психологів, маркетологів,
сценаристів, режисерів, дизайнерів, стилістів, соціологів та ін. [58, с. 113]. На
практиці широко використовуються можливості соціальних рекламних кампаній
для забезпечення постійної позитивної присутності бренду шляхом розміщення
маркетингових повідомлень на носіях зовнішньої реклами.
потребують

переорієнтування

комунікацій,

у

тому

числі

Нові умови
й

рекламно-

інформаційних, на партнерські, навіть дружні стосунки із реципієнтами [212,
с. 17]. У контексті геобрендингових завдань змінюються функціональні акценти
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реклами – інформаційна функція заміщується комунікаційною, яка передбачає
діалог, зворотний зв'язок. Функція стимулювання попиту все помітніше виявляє
ознаки функції його регулятора. Набуває поширення термін «сучасна реклама» на
відміну від «традиційної реклами» [212, с. 18] – як така, що відповідає новим
завданням ринку, у тому числі й геобрендинговим.
В умовах дії глобалізаційних тенденцій рекламні тексти мають враховувати
й відображати, транслювати регіональні особливості: соціально-економічні
характеристики розвитку території; регіональної (у тому числі – міжкультурної)
комунікації; національних традицій і культури; релігійних переконань; мовних
домінант; споживчих переваг і звичок [211, с. 56–57]. Проте сьогодні існує
реальна загроза деградування традиційного символічного світу цінностей і
образів під впливом вестернізованої й русифікованої хвилі в інформаційному
просторі. В усьому світі більш економічно вигідним вважається залучення
місцевих покупців, однак в Україні такий підхід не став домінуючим. Основні
бізнесові інтереси розміщені в столичному регіоні, тому рекламні й інші
комунікації спрямовані на столичну аудиторію.
Аналіз української геобрендингової практики засвідчив цікаві рекламні
рішення, спрямовані на потенційні аудиторії, що мають різну локацію: так,
стратегією розвитку Чернігова планується створення та поширення соціальної
реклами, відеороликів в топ-5 містах, жителі яких найчастіше відвідують Чернігів
(зокрема, Київ, Славутич, Харків, Гомель, Чернігівська область), обмін «точками
реклами» з містами-партнерами.
Роль ЗМІ в організації сучасного

суспільного життя

переоцінити

неможливо. Саме їм належить нині прерогатива у визначенні трендів, пріоритетів,
формуванні визнання чи неприйняття тих чи інших суспільних ідей, реалій,
тенденцій. Початок 2016 року оцінений експертами як «період активізації
трансляції смислів через медіа» [13, с. 16]. Інтерпретація у вигідному для
території

світлі стає одним із механізмів її брендингу. З огляду на таку

«всесильність» представників «четвертої влади» навіть у демократичних
європейських країнах місцева влада намагається підтримувати ділові стосунки
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(зокрема через прес-команди при мерії, інші інституції) із системою органів
масових комунікацій (мас-медіа), які є ефективними творцями громадської думки
[25, с. 46]. Основою такої співпраці стає оперативність надання їм інформації,
повне інформування їх про доленосні для регіону, міста, населеного пункту
рішення й ініціативи, про які має дізнатися найширша аудиторія. В українській
практиці геобрендингу ЗМІ кваліфікують навіть як елементи бренду [200, с. 18],
як агентів бренду міста, які сприятимуть проведенню заходів з його популяризації
[200, с. 19]. Діяльність, спрямована на широке залучення медійників до
брендингової діяльності, характерна для багатьох українських регіонів. О. Лукша,
виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст
України, високо оцінює організацію і проведення їхнім відділенням Асоціації
спільно з коаліцією громадських організацій «За майбутнє Закарпаття» обласного
конкурсу серед журналістів та редакцій ЗМІ на звання лауреатів Почесних відзнак
«Лицар Срібної Землі» й «Оберіг Срібної Землі» [25, с. 65].
Про інтерес до ЗМІ й визнання важливості появи там повідомлень про себе і
своє місцепроживання засвідчили і львів’яни. Коли у процесі підготовки Стратегії
розвитку Львова їх запитували про бажані зміни або перспективи, окрім
найрегулярніших відповідей, пов’язаних із матеріальною площиною, часто
йшлося про «медіауспіх» – щоб хтось із сім‘ї став публічною особою [117, с. 68].
Тобто, медіа є важливим суб'єктом суспільних відносин. В. Подгорнов, президент
Українського фонду «Громадська думка» (Львів), вважаючи завданням брендингу
правильну подачу інформації про місто чи регіон країни, переконаний, що цьому
потрібно навчати молодих журналістів, одночасно залучаючи до процесу
брендингу фахівців із історичними, географічними, культурними знаннями. Така
модель

взаємозв’язків

із

найменшими

затратами

енергії й

отриманням

найбільшого ефекту через взаємовигідне поєднання базується на підході, за яким
будуються кластери [25, с. 64]. Курс на підвищення професійного рівня
журналістів, заохочування їх до роботи з аналітичним інструментарієм
відображений і в Стратегії розвитку культури Львова [243, с. 16]. Ми розглядаємо
ЗМІ як інтеграційну ланку всіх суб’єктів геобрендингу, тому важливо повною
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мірою використовувати у межах співпраці з медіа такі перевірені ефективні
комунікаційні інструменти геобрендингу, як прес-тури, круглі столи, розсилання
прес-релізів тощо.
За професійного і вдумливого підходу журналістів до інформування
аудиторії про важливі аспекти розвитку території народжуються цікаві проекти,
значення яких для геобрендингу неможливо переоцінити. Саме так ми оцінюємо,
наприклад,

проект

газети

«День»

–

«Маршрут

№1»

[44].

Шляхетний

інтелектуальний український глянець, якому уже п’ять років, є завжди
тематичним. Із 68 номерів, які вже побачили світ, 11 присвячені містам України.
Кожен із випусків є пазлом, із яких автори, за їхніми словами, «збирають
Україну» (вип. 15). Редакція реалізує свій задум – «малі Великі міста України»,
розглядає їх не просто як маркетинговий хід чи ребрендинг, а «вміння жити в
дуже цікавій власній історії, набиратися з неї енергії, нових ідей і поштовхів до
переосмислення (вип. 68). Важливо, аби таке глибоке осягнення місцевої історії,
переваг краю, багатої культури, фольклору, особливих історій людей – історичних
постатей і сучасників, демонстрували регіональні й локальні ЗМІ. Такі ініціативи
можуть належати суб’єктам геобрендингу, насамперед органам влади, місцевим
підприємцям і бізнесменам, результат від реалізації бути спільним.
За М. Кастельсом, на регіональні ЗМІ покладається функція організаторів
соціальної комунікації в «уявлюваному співтоваристві» – шляхом створення
спільного семантичного простору, впливу на якість соціальних зв’язків, на
формування інтегрованої місцевої спільноти, локальних символів та атрибутів.
Усе перераховане в кінцевому результаті визначає рівень регіонального
патріотизму й формує імідж території [261, с. 68]. За даними Київського
міжнародного інституту соціології, який регулярно проводить моніторинг медіа,
саме регіональні ЗМІ формують відчуття спільності з мешканцями свого регіону,
наявності єдиного комунікаційного поля; можливості відчувати себе включеними
в життя суспільства, в життя власного міста, надає відчуття компетентності та
впевненості в житті, а інколи й відчуття причетності до подій [163]. Основними
функціями місцевих ЗМІ, як і в попередні роки, респонденти вважають своєчасне,
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повне розкриття місцевих подій, висвітлення важливих місцевих проблем,
представлення думок ключових осіб регіону, практичну допомогу у соціальнопобутових потребах, орієнтацію в культурних подіях [163, с. 38]. Крім того,
експерти формулюють позиції, які вимагають особливої уваги, доопрацювання та
покращення регіональними ЗМІ: 1) актуальність та оперативність (місцеві ЗМІ
звинувачують в увазі до малозначущих проблем, у поданні інформації зі значним
запізненням); 2) уведення в місцевий культурний простір. Усе ще залишається на
незадовільному рівні подача в місцевих мас-медіа огляду місцевих культурних
подій. Телебаченню не вистачає програм з цікавими місцевими особистостями,
митцями, науковцями (хоча саме місцева тематика забезпечує відродження й
популярність ЗМІ у світі, формуючи унікальність їхнього контенту порівняно із
національними ЗМІ, конкурувати з якими в оперативності висвітлення інших тем
вони не можуть); 3) інтерактивність ЗМІ як функція посередника у діалозі між
громадянами та владою й ініціатора обговорення актуальних місцевих проблем,
планів дій місцевої влади. Найчастіше телеканали не готові організувати такий
діалог на професійному рівні; 4) низький фаховий рівень журналістів залишається
серйозним недоліком багатьох місцевих ЗМІ. Найбільше зауважень до дикторів,
якості

обладнання,

зйомок,

застарілого

дизайну

студій,

непривабливої

«картинка», не вистачає динамізму, який могли б забезпечити приємні, активні,
кмітливі ведучі; 5) відсутність власного стилю подання інформації, роботи з
формування «обличчя» конкретного мас-медіа.
Ми визначили ЗМІ як особливий сегмент стейкхолдерів геобрендингу, як
найбільш активну, професійну і впливову в плані поширення інформації про
територію аудиторію. Тому бачиться доцільність заохочування медійників до
участі

в

краєзнавчих,

історичних,

спортивних

медіапроектах,

участі

в

професійних конкурсах, стимулювання активності. Таким чином, у брендинговій
стратегії кожного регіону, кожного локусу мають бути чітко окреслені рівні,
формати й форми співпраці з медіа. Доречним бачиться напрацювання певних
драйверів геобренду (можна називати їх меседжами або наративами), розкриття й
інтерпретування яких місцевими й національними ЗМІ давало б хороший ефект у
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процесі просування геобренду. Аналіз стратегій розвитку обласних центрів
засвідчує розуміння потенціалу такого інструменту, як проведення місцевих
заходів, які мають міжнародний масштаб і рівень, або формату геобрендингових
івентів. Одним із важливих завдань стратегічного розвитку Одеси, наприклад,
визнано набуття нею статусу «подієвої столиці» [240, с. 32]. Нині такими
визнаними маркерами Одеси є «Гуморина» – щорічний фестиваль гумору та
сатири, який проводиться 1 квітня в Одесі, починаючи з 1973 р., Одеський
міжнародний кінофестиваль, що відбувається з 2010 р. Спочатку він також
позиціонувався як фестиваль фільмів для глядачів з особливим почуттям гумору,
та тепер має репутацію фестивалю арт-мейнстриму, кіно високого художнього
рівня для широкої аудиторії. В Одесі також, відповідно до Стратегії розвитку
міста, планується створення культурного «хабу» для реалізації всіляких
культурних проектів для збереження її культурної самобутності.
Цікавими є фестивальні традиції Закарпаття. Одні з них спрямовані на
популяризацію гастрономічних особливостей: фестивалі вина «Червене вино»
(Мукачево), Берегівський фестиваль вина (Берегово), Ужгородська палачінта
(палачінта – млинці) (гастрономічний і кулінарний фестиваль), Фестиваль бограчу
(Берегово), гастрономічний фест “Огинь і мнясо” (Мукачево), Апшанська
смаженина (гастрономічний і кулінарний фестиваль на території Рахівського
району), Фестиваль ріплянки (ріплянка – страва з картоплі й кукудзяного
борошна), Фестиваль чеського пива (Колочава) тощо.
Низка традиційних заходів краю ознайомлює із специфікою професій і
ремесел: Фестиваль ковальського мистецтва «Гамора»; Парад сажотрусів
(Мукачево), «Лемківська ватра» (фестиваль культури та традицій лемків), «Барви
карпатського ліжника» (Кваси), Проводи отар на полонину тощо.
Стратегіями розвитку обласних центрів також планується розширення
переліку подій розважально-туристичного, культурно-мистецького характеру, які
даватимуть геобрендингові результати. Так, у Запоріжжі планується проведення
унікальних міських культурних подій національного та світового рівня для гостей
міста; проведення «брендових» культурних заходів для мешканців [245, с. 56].
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У сучасних умовах важливе постійне оновлення формати згаданих
інструментів геобрендингу, що засвідчуватиме орієнтування на аудиторію і
відображатиме

сучасні

тенденції

в

розвитку

суспільних

комунікацій.

Оригінальною може бути як жанрово-концептуальна характеристика, так і
контентний принцип концентрування інформації. Наприклад, у місті Зутермер, де
ключовою для геобрендингового впливу вибрана була молодіжна аудиторія, були
видані нові довідники й книги коміксів для висвітлення основних цікавинок міста
саме для цієї категорії споживачів, що дало бажаний результат [213, с. 42]. Тобто,
геобрендинговий

комунікаційний

інструментарій

має

відповідати

характеристикам аудиторії.
Приклади цікавих креативних рішень знаходимо і в стратегіях розвитку
українських міст. Так, у Чернігові заплановано створення «туристичного
барометру» міста [250]. Поширеним форматом тиражування інформації стають
календарі – фестивалів, наукових конференцій, «подій міста» тощо, які не тільки є
зручним форматом подання інформації певного типу, а й засвідчують системність
роботи у певному напрямі, являючись і засобом самоконтролю. Позиціонування
регіонів потребує нових активних та яскравих проектів. Їхнім завданням є
зосередження на якості культурних проектів, подолання спрощеного підходу до
трактування суспільних та культурних заходів, налагодження взаємодії та
порозуміння між різними середовищами, пошук консенсусу у складних питаннях,
подолання закритості та маргіналізації окремих груп, нетерпимості [117, с. 10]. У
Стратегії розвитку Львова заплановано створення у ландшафті міста таких «нових
центрів притягання» завдяки швидкому розвитку культурної інфраструктури, як
Фабрика Повидла, Музей Міста, Фабрика науки, Виставковий центр. Вони
змінюють уявлення про музей, роблячи експозицію динамічною, інтерактивною.
Оновлюється культурний простір і в інших містах – театри, концертні зали, музеї
[243, с. 8].
Айдентика (або у зарубіжній практиці «corporate ID» чи «brand ID», де ID є
скороченням англійського слово identity – «ідентифікація») являє собою візуальне
відображення бачення, цінностей і стратегічних цілей територіального розвитку
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[25, с. 32]. Інакше його називають фірмовим чи корпоративним стилем, системою
фірмової або корпоративної ідентифікації. У комерційному брендингу фірмовий
стиль визначається як низка прийомів (графічних, колірних, мовних), які
забезпечують певну єдність усіх виробів підприємства (фірми, компанії) та
відрізняють їх від виробів конкурентів [8, с. 138].Таке ж розуміння його актуальне
й для геобрендингу. Елементами фірмового стилю є: логотип (спеціально
розроблене оригінальне накреслення повної чи скороченої назви підприємства чи
його товару, міста), фірмовий блок (композиційна єдність «знак і логотип» із
пояснювальними надписами (країна, адреса, телефони, фірмовий лозунг,
музикальний супровід тощо)); фірмовий колір; типографічний елемент –
фірмовий набір шрифтів; фірмові константи (формат, система верстки й
ілюстрацій).
Після формування усіх названих компонентів на основі урахування
історичного минулого локації, тенденцій сучасного розвитку й устремлінь, після
проведення широкого громадського обговорення напрацьованих професіоналами
проектів їх слід задокументувати, фіксуючи основні позиції у: brand-book, що, за
визначенням, являє собою книжку з простими картинками у художньому стилі
для широкого використання; у Brand marketing guidelines – книзі маркетолога для
вузького

кола

фахівців,

які

безпосередньо

виводитимуть

на

ринок

і

коригуватимуть бренд; Brand designguidelines – довіднику для дизайнерів, які
готуватимуть презентації та оформлюватимуть продукцію бренду [51]. В Україні
найбільшого поширення набув перший формат – брендбук.
Зазвичай фірмовий стиль (кольорово-шрифтове рішення, логотип, слоган
тощо) використовується в усіх можливих комунікаціях міста: у системі міської
навігації, у дорожніх знаках, у зовнішній рекламі (білбордах), на громадському
транспорті. Носіями елементів фірмового стилю є друкована реклама, сувенірна
реклама, засоби оформлення залів для прес-конференцій, корпоративних видань,
елементи діловодства, елементи службових інтер’єрів [58, с. 140].
Ми проаналізували, як приклад, порівняно свіжий геобрендинговий продукт
– брендбук міста Ірпеня [93]. Ірпінь – місто обласного підпорядкування в
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Київській області, яке нині стрімко й успішно розвивається. Проте йому важко
перетягувати на себе увагу в умовах близькості до столиці (8 км.). 2015 р. була
розроблена нова Стратегія розвитку Ірпеня до 2020 р., спрямована на
перетворення його на місто здоров’я, потужний екополіс. Місто, що виникло на
поч. ХХ ст. як дачне селище, має всі підстави претендувати на таку роль.
Стратегічним планом було передбачено формування мережі рекреаційних установ
та створення зон короткочасного відпочинку (лісових, лугових і гідрологічних
парків). Уже 2016 р. Ірпінь був внесений до Національного реєстру рекордів
України за найбільшу кількість реконструйованих та збудованих за два роки
парків і скверів – 16.
У брендбуку, презентованому 2018 р., визначені основні графічні й колірні
елементи корпоративного стилю і їхні комбінації, інструкції з оформлення ділової
документації (ланків, конвертів, візитівок тощо). Ірпінь має свій герб із
зображенням гілки сосни на синьому фоні. У 2015 р. був розроблений та
затверджений новий логотип міста – людина у формі дерева з листям. Міський
брендинг поступово замінює традиційну геральдику, що є не просто даниною
моді, а закономірним явищем комунікативного процесу. Якщо середньовічна
геральдика була системою суверенних знаків, то сучасна айдентика – система
відкритих і дружелюбних комунікацій, що стають новим стандартом у Європі [25,
с. 31]. Тому нова команда громадської спілки «Ірпінська агенція розвитку»
вирішила модернізувати логотип, аби відобразити стрімкий розвиток міста, зміну
зовнішніх умов. Новий логотип (який підтримується трьома мовами), більш
лаконічний,

концептуальний,

креативний,

покликаний

був

символізувати

багатопрофільність міського життя. За основу розробники взяли ромб – один із
найулюбленіших знаків у слов’янській традиції, як оберіг, знак землероба, символ
щасливого потомства, зберігши також загальні риси й форми від попередніх
знаків. Загальна композиція складається з великого ромба, сформованого з 25
маленьких (іконок), які символізують певні напрями розвитку міста, визначальні
його характеристики (Ірпінь – місто парків, здоров’я, спорту, навчання, комфорту,
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театрів,

митців,

чемпіонів,

фонтанів,

родини,

свят,

музики

тощо).

З

використанням нової айдентики було видано вже і «Туристичний путівник» [94].
Працюють над розвитком айдентики і в інших містах. Так, у Запоріжжі
прийнято маркетингову стратегію розвитку міста та систему візуальної
ідентифікації, розпочато системний ребрединг міста [245, с. 56]. Таким чином,
міста й інші локації зацікавлені у поширення айдентики в усіх комунікаціях, у
тому числі зовнішніх: на білбордах, конвекс-бордах, фасадних вивісках тощо.
Стратегіями розвитку практично всіх обласних центрів передбачається
створення

якісної

інформаційно-презентаційної

сувенірами,

може

розглядатися

комунікації

[138,

с. 124].

як

засіб

продукції,

пролонгованої

Редакційно-видавничі

яка,

разом

із

геобрендингової

геобрендингові

матеріали

інформаційного й презентаційного призначення (буклети, флаєри, путівники,
карти, схеми тощо) є традиційно ефективними трансляторами геобрендингової
інформації. Нині вони забезпечують, крім важливої інформації, ще й естетичне
задоволення: надруковані на якісному папері, добре ілюстровані, є результатом
професійних дизайнерських рішень. Практики визнають доцільність підготовки
окремих матеріалів для різних сегментів аудиторії – для туристів, гостей міста та
інвесторів [25, с. 20].
Доступність інформації змінює норми поведінки людини. Більшість
сучасних людей мають певні уподобання щодо вибору тих чи тих новинних
ресурсів. Більшість віддає перевагу Інтернету перед перед іншими, зокрема
телебаченням. За результатами репрезентативного онлайн-опитування, нещодавно
проведеного в Україні, офіційна інформація, друкована в Інтернеті, знаходиться
на другому місці (65%) після думки і порад друзів і родичів (77%). Інформації, яка
друкується на форумах і у блогах, повністю чи переважно довіряють 52%.
Друкованим виданням як джерелу інформації схильні довіряти 38%, а
телебаченню – 32% [265, с. 12]. У плануванні й реалізації геобрендингових
проектів і кампаній нині необхідно орієнтуватися на інше покоління споживача
інформації – який, зокрема «живе» в мережі: працює, шукає клієнтів, будує свою
кар’єру, веде бізнес. У них інший підхід до отримання інформації, інший підхід
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до споживання, нині домінує обмін інформацією «від людини до людини» [265,
с. 15].
Досвід великих і невеликих європейських міст засвідчує увагу до такого
широкодоступного та використовуваного інструменту, як Інтернет-сторінка міста.
Для прикладу, у Польщі практично кожна гміна (населений пункт) має свою вебсторінку. Головною умовою існування Інтернет-сторінки міста є те, щоб вона
«жила», регулярно поновлювалася і містила актуальну інформацію про діяльність
місцевої влади, анонси та умови тендерів, реалізовані міжнародні проекти, життя і
події міста. Тільки така веб-сторінка може бути інструментом брендингу.
Інформація про роботу міської влади, як і про тендери, продажі земельних
ділянок та конкурси, що проводить місто, є прозорою й доступною [25, с. 55].
Водночас польські колеги підкреслюють, що веб-сторінка потребує уважного й
регулярного відслідковування ситуації на сайті, аналізу коментарів, спілкування
на форумах.
Незважаючи на доступність інформації про переваги міст, інших населених
пунктів через розмаїття неофіційних – громадських і комерційних – веб-ресурсів,
важливим і авторитетним транслятором інформаційної політики міста й
інтегратором усіх інформаційних потоків є міська влада. Тому її завданням є
забезпечення відкритості до всіх значущих міських громадських та комерційних
ініціатив, які можна підсилити за допомогою офіційних інформаційних каналів,
насамперед – офіційного веб-сайту міста [25, с. 20]. Проте, як засвідчив загальний
огляд нами офіційних сайтів міст-обласних центрів на предмет розміщення
геобрендингово-іміджевої

інформації,

остання

там

подається

в

режимі

спорадичного, нерегулярного оновлення за такими основними напрямами
(блоками): історична довідка про місто (не завжди добре структурована й
належним чином ілюстрована); міська символіка; картографічні матеріали;
інформація про почесних громадян і знаних земляків. Хоча робота над
оновленням

і

функціональними

характеристиками

офіційних

сторінок

в

українських містах триває. Сприяння у просуванні цих процесів надає і
всеукраїнський веб-проект «Українські міста в Інтернеті» (www.cityukraine.info),
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ініційований і реалізований Інститутом трансформації суспільства з 2000 року.
Завдяки йому українські міста отримали можливість презентувати себе в он-лайнпросторі, здійснювати брендинг за мінімальних капіталовкладень. Нині його
послугами користуються декілька десятків українських міст.
Як засвідчив аналіз стратегій розвитку міст, активні зусилля щодо
поширення інформації про можливості українських міст спрямовуватимуться
саме на інтернет-простір. Серед завдань розвитку насамперед туристичного
напряму

передбачається

декілька

рівнів

розміщення

інформації:

1) розповсюдження інформації та відгуків на популярному туристичному сайті
TripAdvisor про м. Чернівці [238, с. 69]; 2) удосконалення туристичного WEBпорталу Чернівців як важливого інструменту маркетингових комунікацій, з
інформацією про місто й основні туристичні атракції регіону; 3) виведення
порталу Чернівців на провідні позиції у пошукових системах та його просування
через розміщення банерної реклами на популярних туристичних сайтах;
4) ведеться робота над розробленням та поширенням маркетингових звернень
інформаційно-навігаційного змісту, спрямованих на ініціативних туроператорів і
цільову аудиторію; 5) створення та просування сучасного міського туристичного
порталу з міжнародним доменним ім’ям travel або visit заплановано в Чернігові;
6) нові сторінки у мережі Фейсбук та на сайтах міста розроблятимуть у
Запоріжжі; 7) формування багатомовної директорії офіційного туристичного вебпорталу міської ради – пріоритет у цьому напрямі для Тернополя.
Однак такі заходи є одиничними й безсистемними, ефект від них не може
бути помітним. Більш результативною є комплексна програма просування
геобренду на внутрішньому й міжнародному ринках, запропонована Стратегією
позиціювання та просування бренда міста Дніпра на 2018–2022 рр., яка
передбачає таку операційну ціль, як моделювання інформаційного простору
бренду з урахуванням усіх можливих ефективних комунікаційних інструментів,
використанням потенціалу й можливостей усіх зацікавлених в просуванні бренду,
а також організаційно-контрольну, моніторингову діяльність. Відповідно до
цього, планується: створення адресних програм інформаційно-маркетингових
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заходів для кожного сегменту зацікавленої аудиторії; розвиток проектів
малозатратного брендингу (через інтернет-брендинг, використання можливостей
спільноти бренду в соціальних мережах, використання з брендинговою метою
цікавого контенту користувачів соціальних мереж для просування бренду міста
(User-generated content); планується сприяння постійній присутності бренду в
інформаційному просторі на локальному й регіональному рівнях завдяки ЗМІ;
сприяння появі англомовних публікацій для міжнародної спільноти, закордонних
стейкхолдерів – в українських і закордонних медіа тощо; формування бази даних
інформаційних повідомлень щодо бренду міста [200, с. 26, с. 28].
Немало

цікавих

ініціатив

планується

і

в

інших

форматах.

Уже

наголошувалося на важливому значенні карт для геобрендингу як атрибутів
цілісності і єдності території, а не лише як носіїв картографічної інформації. У
цьому контексті ефективним бачиться створення «дитячої мапи міста із
зазначенням дружніх до сімей з дітьми закладів» у Запоріжжі, створення
«туристичної мапи Харкова «просто неба»».
Цікавим є бачення розвитку у майбутньому туристичних кластерів не тільки
як бізнесових, а й гуманітарно-культурних, патріотичних проектів, у яких задіяні
на засадах партнерства туристичні агенції, готелі, представники громадських
рухів у Запоріжжі, що сприятиме реалізації геобрендингових цілей. Про
комплексність підходу цього напряму геобрендингової діяльності свідчить і план
створення

єдиного

Фестивального

центру,

покликаного

координувати

й

спрямовувати фестивальний рух у регіоні [245, с. 43]. Серед пріоритетних завдань
культурного середовища Кропивницького називається створення «Комплексу
мистецьких музеїв міста» [194, с. 35]. У Вінниці зусилля спрямовуватимуться на
розвиток мережі культурних закладів, у тому числі інноваційного характеру (мінітеатрів, творчих майстерень, міні-музеїв тощо). З цією метою планується
надавати в оренду ініціаторам різного роду творчих активностей вільних
нежитлових приміщень, що перебувають у комунальній власності. Планується
розширення діапазону діяльності приміщень, які традиційно обслуговували
культурні потреби мешканців (бібліотеки, клуби) [241, с. 40–41].
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З огляду на сучасні тенденції в пізнавально-розважальній індустрії
планується активізація нових видів туризму, серед них і такі, що спрямовані на
використання особливостей і переваг територій. Так, у Запоріжжі це створення
майданчика для екстремального туризму (з цією метою будуть використовуватися
цехи Запорізького алюмінієвого комбінату).
Змінюється в сучасних умовах і розуміння музейного концепту. Якщо у
світі ці інституції давно формуються на засадах видовищності, інтерактивності,
наукового прогресу й технологічності, то в Україні робляться лише перші кроки.
Сучасний науково-демонстраційний освітній музей «Ландау-центр» функціонує в
Харкові і приваблює тисячі туристів, особливо молодь (носить ім’я видатного
фізика, лауреата Нобелівської премії Л. Д. Ландау, що в 1932–1937 рр. жив і
працював у Харкові).
В Івано-Франківську покладено початок цікавому проекту – зведенню
«Енергетичної академії» за принципом «пасивної» архітектури на місці старої
міської котельні на території кампусу Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу, яка стане місцем навчання, культурного
розвитку, туристичною атракцією та прикладом національного масштабу у сфері
будівництва енергоефективних громадських закладів. Такі будівлі відповідають
єдиним критеріям Інституту пасивного будинку м. Дармштадт (Німеччина) і
передбачають мінімальне споживання енергоресурсів для підтримки комфортних
умов всередині [183].
Інтерактивність стає основою сучасних культурно-мистецьких заходів –
планується підтримування розвитку інтерактивних музеїв. У Запоріжжі будуть
створені музеї, що відображатимуть специфіку облаштування етнографічних
поселень, гончарні й ковальські майстерні (кузні); розглядають можливість
створення Музею металургії ХІХ століття – «Єдиного в Європі мартенівського
цеху» [245, с. 43]. В Івано-Франківську планується розробка та затвердження
плану розкопок підземної частини стародавнього Станиславова (стара назва
міста)

та

створення

постійної

виставки

(«під

відкритим

небом»),

презентуватиме результати розкопок і знайдених артефактів [246, с. 26].

яка

178

Зазвичай один навіть найуспішніший канал комунікації не дає бажаного
ефекту. Залежно від мети, завдань, етапу геобрендингування, особливостей
геобренду й аудиторій, бюджету формується оптимальний їх комплекс. Такий
підхід отримав назву інтегрованих маркетингових комунікацій. Кожен компонент
реалізує свої завдання: завдяки рекламі досягається впізнаваність бренду,
формується його імідж. ПР формує репутацію і прихильність [138, с. 125].
Таким чином, дослідження засвідчило розвиток системи інструментів
геобрендингових комунікацій, які можуть бути класифіковані на онлайнові,
офлайнові та гібридні. Спільними ознаками кожного типу є урахування очікувань
та інтересів адресатів геобрендингової інформації, орієнтування на використання
сучасних

технологій.

Усі

комунікаційні

інструменти

характеризуються

інтерактивністю, координованістю дій, увагою до якості геобрендингових
повідомлень.
3.3. Інституалізація геобрендингу в Україні: сучасний стан, завдання,
перспективи
Сьогодні очевидним є те, що геобрендинг із прикладної діяльності
достатньо стрімко інституалізується. Поняття інституту й інституалізації
використовуються для позначення суспільного визнання певних явищ, видів
діяльності, які характеризуються певними парадигмальними характеристиками.
Розуміння інституалізації базується на cприйнятті соціального інституту (від лат.
institutum – усталення, установлення, установа) як комплексу формальних і
неформальних правил, принципів, норм і санкцій, установок і ролей, що
забезпечують стійку регламентацію, стабільне функціонування й соціальне
регулювання поведінки великих груп людей. Чинниками формування соціального
інституту

називаються

потреби

розвитку

суспільства,

диференціацію

й

регулювання специфічних форм людської діяльності і сфер суспільних відносин
(економічних, політичних, сімейних, освітніх, наукових, релігійних тощо),
організування їх у систему ролей і статусів [233, с. 158]. До найхарактерніших
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його ознак відносять: 1) наявність певного кола суб’єктів, відносини між якими є
стабільними або такими, що надають стійкості, регульованості; 2) структурну
єдність суб’єктів, яка сприяє формалізуванню їх як певної організації; 3) наявність
специфічних соціальних норм, правил, процедур, які регулюють поведінку
великих груп людей; 4) виконання певних соціальних функцій як засобу
функціонування й інтеграції в систему соціальних відносин, забезпечення її
динамічної стійкості.
Сам процес організації та регулювання суспільного життя, благоустрою,
формалізації

і

стандартизації

суспільних

відносин

називається

інституціоналізацією [189, с. 67]. Завдяки інституціоналізації виникають і
закріплюються нові структури та відносини між людьми, між організаціями або
між людьми й організаціями. Інституціоналізмом регулярно називають сукупність
правил, якими регламентуються взаємини соціального впливу [107]. Як процес
тривалий і поступовий, інституалізація представлена декількома послідовними
етапами. Ю. Клапків, посилаючись на [323, с. 182], характеризує такі етапи
інституалізації, як інновація, призвичаєння, об'єктивізація і седиментація.
Причиною суспільних інновацій є необхідність відповіді на суспільні зміни
(ринкові, технологічні, законодавчі), які й зумовлюють початок формування
певних інститутів. Призвичаєння – це етап, змістом якого є пошук нових,
регулярних форматів поведінки у відповідь на суспільні виклики і зміни. Етап
об'єктивізації полягає у поширенні й закріпленні нових структур. Поступово
формується суспільне визнання необхідності певного напряму діяльності,
усвідомлення його результативності й впливу на суспільний прогрес. Етап повної
інституціоналізації, що отримав назву седиментації, відрізняється від попередніх
повсюдним поширенням нових структур, функціонуванням їх протягом тривалого
часу, виникненням «позитивного зв'язку» між даною структурою і бажаним
результатом, формуванням системи правил і форматів такої діяльності.
Нині є підстави визнати, що геобрендинг як різновид суспільної діяльності в
українській практиці комунікаційно-управлінського характеру в достатньо стислі
терміни пройшов усі визначені етапи – від інновацій (початок періоду припав на
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кінець ХХ ст.), до тривалого призвичаювання, що виявилося у спробах дати
концептуальне визначення, ідентифікувати галузь наукових знань, обрати
найефективніші форми для досягнення цілей, сформувати термінологічнопонятійний апарат. Результатом об’єктивізації стало повсюдне поширення
спеціальних структур, метою яких було формування й формулювання переваг
території, забезпечення її позитивного іміджу, комунікування із широким колом
стейкхолдерів. Тоді ж відбулося визнання технологічності геобрендингу як
сукупності принципів, методів, прийомів такої діяльності. Нині уже є всі підстави
говорити про седиментацію, або повну інституалізацію.
Інституалізація у контексті place brending розуміється як створення
спеціальних державних інституцій, чия діяльність спрямована на дослідження й
оцінювання іміджу держав, розроблення комунікаційної стратегії її популяризації
за кордоном і координування відповідних ініціатив [318]. Результативність і
доцільність інституалізації напряму має багато підтверджень у зарубіжній історії.
Один із родоначальників напряму С. Анхольт говорив про Америку як країну, яка
з перших років існування свідомо й цілеспрямовано створювала й просувала себе
як бренд, використовуючи різні канали комунікації. Показовим у цьому плані він
вважав створення 1917 р. і діяльність Комітету суспільної інформації, що
тиражував інформацію американську позицію по всьому світу. Пізніше його
діяльність підсилюється низкою державних органів, завданням яких було
інформування. Цьому слугували радіостанція «Голос Америки», інформаційне
агентство Сполучених Штатів для координування інформаційної роботи за
кордоном [6]. Пізніше він знову повертається до інституційних аспектів
геобрендингу, обстоюючи доцільність створення департаментів, які б опікувалися
завданнями конкурентної ідентичності на різних рівнях державного управління:
країни, регіону, муніципалітету [304].
Такий підхід нині культивується і в Україні – авторами, на основі
узагальнення

позитивного

досвіду

реалізації

організаційного

механізму

брендингу в США, Великобританії, пропонується для реалізації геобрендингової
політики створення органів державної влади на національному, обласному,
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районному рівнях [92, с. 7]. Однак у науковому дискурсі є й інша позиція, яка,
однак, відображає насамперед реалії української практики, – Т. Вакар не бачить
потреби в окремому механізмі державного регулювання, принаймні з двох
міркувань:

аби

уникнути

забюрократизованості

процесу,

а

отже

його

ускладнення, розтягування в часі і здорожчання; аби не залежати від можливих
фінансових допомог, насамперед іноземних, коли зобов’язання перед джерелами
фінансування перевищать розмір і користь самих фінансових внесків [32, с. 130].
А. Мельникова серед причин відставання розвитку брендингу в Україні від
стандартів, форматів і темпів, які встановилися в світі, називає [147, с. 121]:
недооцінювання значення маркетингового-промоційного підходу й соціальноекономічних стратегій розвитку міст; відсутність досвіду й науково-методичних і
практичних розробок у цій сфері; високу вартість геобрендингу. До цього
переліку можна додати нерозробленість проблеми на понятійно-сутнісному рівні;
формальний підхід до використання зарубіжного досвіду без належного
адаптування до місцевих умов і потреб; відсутність систематизації успішних
практик і методик геобрендингу; низький кадровий потенціал.
Специфікою процесу становлення геобрендингу в Україні можна вважати
каталізаційну роль зовнішньої аудиторії – зарубіжної. Тобто основними
першопричинами стало не тільки усвідомлення проблеми недостатності кількості
ресурсів – природних, фінансових, людських тощо – і необхідності конкурувати
за них іншими способами на національному і міжнароднодному ринках, скільки
відсутність інформації про об’єкт, що викликає інтерес. Іноземні стейкхолдери
фактично потрапляли в поле брендингового вакууму: там, де в інших країнах
питання знімалися завдяки технології геобрендингу, яка включала чіткі й
результативні комунікації, в Україні будь-яка інформація й розуміння себе, своїх
переваг, навіть власне територіальної ідентичності залишалися не цілком
сформульованими. Для адекватності необхідно було прискорити розвиток
комунікаційної технології, аби перебувати в одній системі координат із
зарубіжними партнерами.
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Свідченням

інституалізації

геобрендингу

називаються:

1) наявність

потужних і результативних геобрендингових проектів (з різною географією, з
різним масштабом і статусом територій; причому успішними виявляються
насамперед малі міста); 2) оформлення брендингу як консалтингового продукту
(агенції, окремі фахівці); 3) науковий інтерес до геобрендингової проблематики;
4) створення професійної спільноти (комітети – на рівні держави; конкурси тощо)
[286, с. 235]. Вважаємо, що до цього переліку можна додати і такі чинники, як:
1) урегульованість геобрендингової діяльності на законодавчо-нормативному
рівні (приймання системи нормативних актів, які регламентують розуміння
поняття і відносини в процесі геобрендингу), 2) підготовку фахівців з напряму у
закладах вищої освіти, введення навчальної дисципліни у навчальні плани
підготовки фахівців з інших спеціальностей.
Проаналізуємо реалізованість цих показників в українській геобрендинговій
практиці.
Геобрендингові проекти. Нині можна констатувати зростання уваги в
Україні до брендингу територій на
експериментально-ознайомчих,

рівні двох різновидів проектів

теоретичних

(на

основі

–

міжнародного

партнерства) і практичних, реалізованих українськими містами. До першого виду
насамперед можна віднести два міжнародні проекти «Брендинг і промоушен
малих міст відповідно до стандартів Європейського Союзу: досвід країн
Вишеградської групи для України» і «Роль брендингу міст в епоху змін:
європейський досвід для України» (ініційовані й реалізовані Інститутом
трансформації суспільства (Київ) за підтримки Міжнародного Вишеградського
Фонду та Посольства Королівства Нідерландів. Теоретичними результатами
брендингу стали два джерела [25; 213], які мають наукове, методичне й практичне
значення, активізація ініціатив, спрямованих на просування територій на місцях,
активність громадськості, низка документів щодо стратегічного планування тощо.
Проект,

реалізований

2011 р.,

спрямований

на

вивчення

досвіду

міст

Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина й Угорщина), які завдяки
ефективним підходам до формування унікальних територіальних брендів
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достатньо легко й органічно інтегрувалися в європростір. З українського боку до
участі у проекті були залучені три українські міста, розташовані на західному
кордоні нашої країни: Виноградів (Закарпатська обл.), Рава-Руська (Львівська
обл.) і Нововолинськ (Волинська обл.), представники інших міст регіону.
Другий проект, 2012 р., був спрямований на вивчення геобрендингового
досвіду країн Центральної Європи, насамперед Голландії, який намагалися
застосувати в АРК, Житомирській та Чернігівській областях. Представники
муніципалітетів українських міст, громадськість, експерти мали можливість на
низці семінарів, майстер-класів ознайомитися з кращими практиками промоушену
насамперед малих і середніх міст Голландії (таких, як Гаага, Амстердам, Хеєрлен,
Роттердам, Маастріхт, Дельфт, Зутермер, Арнем, Утрехт), що для України
особливо актуально. Адже в Україні сьогодні майже чотири сотні малих міст, де
проживають 6,5 млн. осіб, або 14% населення. Лише чверть цих міст має
розвинену

належним

інтенсивний

розвиток

чином

інфраструктуру,

економіки.

Третина

тільки

малих

6%

міст

демонструють
перебувають

у

депресивному стані [25, с. 49]. Такі проекти покликані привернути увагу до
власних можливостей виходу із кризових станів, інакше оцінити ресурси й
резерви власних територій.
Про другий тип ефективних проектів з геобрендингу, реалізованих на
практиці, можна говорити на прикладі міст Львова й Дніпра. Перше
активізувалося в цьому аспекті ще у контексті підготовки до Євро–2012.
Чемпіонат сприяв інтенсифікації розвитку туристичної галузі в місті, що дало
поштовх розбудові інфраструктури й загалом змінило атмосферу міста. Влада й
громадськість

активно

працювали

в

плані

стратегічного

планування

муніципального розвитку. Підготовлені, затверджені й реалізуються програми на
перспективу з ключових напрямів діяльності міста. Пошук у плані розвитку
геобрендингу продовжується – у березні 2018 р. місто в межах програми
Міжнародного форуму «Креативний прорив» відвідав британський урбаніст
Чарльз Лендрі, автор концепції креативного міста. Він допомагав розробляти
стратегії для майже трьох десятків міст, зокрема Дубліна, Амстердама, Лейпціга,
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Любліна. Ч. Лендрі акцентував увагу на тому, що кожне місто є єдністю «твердої
та

мякої

інфраструктури»,

під

першою

розуміючи

будівлі,

дороги,

водопостачання тощо, а до другої відносячи людей, які творять атмосферу міста і
є джерелом його розвитку. Ознаками успішних міст ХХІ ст. він називає: вміння
людей вийти за певні обмеження, у спільні громади й публічні простори;
атмосфера довіри, де кожний готовий давати, а не брати; поєднання спадщини і
креативності, об'єднання старшого покоління з молоддю; панування екологічної
свідомості; естетична відповідальність архітекторів і будівельників [264].
Місто Дніпро одним із перших прийняло «Стратегію позиціювання та
просування бренду міста». Робота над її реалізацією ведеться системно й
професійно, побудована з урахуванням результатів попередніх стратегічних
планів. Автори демонструють комплексний і цілеспрямований підхід саме в
контексті розуміння геобрендингової стратегії як окремого, самостійного,
інтегрованого напряму, який впливає на весь міський простір. Системно й
глибоко виписаний аспект інституалізації брендингу м. Дніпра, про що
говоритимемо більш детально далі. Можна вказати на цікаві проекти в інших
українських містах: Кам'янець-Подільський, Одеса, Чернігів тощо.
Науковий інтерес до геобрендингової проблематики. Науковий інтерес до
геобрендингової проблематики репрезентований дослідженнями у форматі статей,
монографій, дисертацій представниками різних галузей наукового знання
(економістами,

філософами,

соціологами,

психологами,

комунікативістами,

філологами, культурологами, політологами тощо).
У науковому дискурсі розрізняють конструкти, які формують поле бренду:
поняття «бренд»; категорія «бренд»; феномен «бренд»; інститут бренду. Інститут
бренду забезпечує бачення бренду як особливої форми узгодження діяльності
різних зацікавлених груп у взаємодії і взаємовпливі [62, с. 99]. Бренд територій не
складається природним шляхом – він є продуктом спланованої та системної
діяльності з формування і просування бренду, що передбачає існування певного
механізму, який концентрує у собі ряд взаємозалежних елементів, задіяних у
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цьому процесі. Запуск, тобто ефективна реалізація цих елементів, означає
брендинг регіону [25, с. 14].
Інституалізація як формування відповідної організаційної структури –
створення команди брендингу й організацію процесу реалізації брендингу
розуміють українські дослідники [135, с. 11]. Автори обґрунтовано категоричні у
своїх висновках: «Тільки завдяки імплементації продуманого та скоординованого
організаційного механізму можна утримати позиції бренду». Команда брендингу,
вважають дослідники, має формуватися на певних корпоративних принципах,
сформованих з урахуванням стандартів, норм, цінностей, що забезпечують
«емоційну» підтримку бренду [135, с. 15]. Таке розуміння знайшло відображення
у Стратегіях розвитку обласних центрів: «Для управління брендом потрібно
сформувати певну організаційну основу брендингу, зокрема нормативне та
інституційне забезпечення маркетингу міста» [245, с. 55]. Для організаційного
забезпечення реалізації Стратегії позиціювання та просування бренда міста
Дніпра на 2018–2022 рр. передбачено призначення координаторів за напрямами
профільних виконавчих органів Дніпровської міської ради [200, с. 29].
Необхідність організаційного механізму підтверджується тим, що аналіз
виконавців відповідних завдань засвідчив строкатість підходів і відсутність
чіткого розподілу повноважень. Так, наприклад, із 20 громадських організацій, які
діють в місті Івано-Франківську, декілька за назвою можуть мати відношення до
брендингу: «Центр муніципального та регіонального розвитку ресурсний центр»,
«Агентство муніципального розвитку»,

Інститут розвитку міста,

«Центр

муніципального розвитку», «Канадсько-українська асоціація розвитку». Тобто
можемо говорити про усвідомлення

необхідності створення професійної

спільноти, зокрема, й з урахуванням європейського досвіду.
Усі задіяні у процес геобрендингу голландських міст (науковці, практики,
громадські активісти) (про що йшлося на одному із семінарів, об’єдналися в
Голландську мережу маркетингу міст [213, с. 42]. Так само створення належного
інституційного підґрунтя Дебрецена базувалося на двох важливих чинниках:
організації Маркетингової команда міста (City Marketing Team) – об’єднання,
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підпорядкованого Секретаріату Мера, яке разом із Радником із зв’язків з
громадськістю відповідають за питання стимулювання інвестицій, туризму та
міжнародних відносин.

Також

була

створена

компанія

Debreceni

Asset

Management Inc., яка об’єднує 13 підприємств муніципальної власності, з яких
п’ять є надзвичайно важливими з огляду на маркетинг міста. Це організаційна
структура, яка покликана швидко реагувати на зростання можливостей та сприяти
розвитку міста своєю свідомою діяльністю [25, с. 42].
Дослідники проблематики геобрендингу на основі аналізу регіональних
емпіричних

фактів

до

загальних

рекомендацій

з

проведення

іміджево-

репутаційних перетворень і просування бренду Чернігова [214, с. 14] відносять:
1) необхідність єдиної стратегії просування бренду міста, заснованої на традиціях
і з баченням перспективного розвитку, можливістю нововведень; 2) розгляд і
системне

координування

напряму

на

рівні

місцевого

самоврядування;

3) доцільність створення спеціального міського комітету, що займатиметься
питаннями міста із залученням різнопрофільних фахівців – науковців і практиків:
маркетологів і соціологів, діячів культури, бізнесменів, посадовців, фахівців зі
зв’язків з громадськістю; журналістів, юристів тощо; 4) реалізацію стратегії
іміджево-репутаційних перетворень на засадах державно-приватного партнерства
та із залученням спонсорських коштів; 5) постійний моніторинг рівня сприйняття
міста серед потенційних споживачів території; 6) залучення до процесу брендингу
представників дипломатичних відомств та міст-партнерів тощо. Таку ж позицію
поділяють і інші автори [39, с. 84]. Низкою стратегій розвитку українських міст,
проаналізованих нами, передбачено розробку маркетингової стратегії міста і
бренду [246, с. 26; 239, с. 22] як самостійного документа, спрямованого на
конкретні завдання й очікувані результати.
Важлива підтримка, розуміння й поширення технології регіонального
геобрендингу на державному рівні, що в кінцевому підсумку впливатиме на
реалізацію

загальнодержавних

встановлюється

пряма

інтенцій.

залежність

Адже

в

науковому

впливовості бренду країни

конкуренції між окремими регіонами й територіями [22].

дискурсі
від

рівня
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Простежуються певні закономірності в напрямах розвитку геобрендингу
[72], а саме: 1) зростання інтересу до брендингу сіл і селищ (яскраве
підтвердження цього бачимо на прикладі Закарпатського регіону: селища
Вишково у Хустському районі, Терново, Солотвино в Тячівському районі,
Великий Бичків у Рахівському районі та Чепа у Виноградівському мають
відповідні офіси, навчають професійні кадри для розвитку та брендингу своїх
територій. Ці громадські ресурсні центри інтегровані в адміністрацію села і тісно
спіпрацюють з нею. Такий досвід маємо і в окремих населених пунктів
Чернігівщини, які для власного просування використовують історичні й сучасні
реалії, про що йшлося в попередніх підрозділах нашої роботи); 2) зростає
кількість

проектів,

що

реалізовуватимуться

за

рахунок

спонсорства;

3) актуалізується необхідність правового захисту містами й іншими суб’єктами
своїх геобрендингових прав.
Територіальний брендинг набуватиме все виразніших ознак окремої
професійної галузі зі своїми правилами, кращими практиками та методами.
Автори вказують на формування «індустрії брендингу міст і територій» [286,
с. 235]. Створюються нові посади – зокрема, бренд-менеджер, виникають
брендмейкерські практики, бренд-консультування стає одним із найважливіших
напрямів сучасного консалтингу.
Оформлення брендингу як консалтингового продукту (агенції, окремі
фахівці). В. Мирошниченко очолює створену 2002 року CFC Consulting – одну із
провідних українських консталтингових компаній, що працює на ринку
стратегічних комунікацій та зв’язків із урядовими структурами. CFC консультує
клієнтів із

державного та

приватного секторів

щодо зв’язків зі ЗМІ,

корпоративних комунікацій, кризових комунікацій, зв’язків із інвесторами та
фінансових комунікацій та управління репутацією. CFC є афілійованою
компанією FTI Consulting, одного із найпрестижніших світових агентств у сфері
бізнес та фінансових комунікацій. Компанією реалізовано низку проектів,
спрямованих на покращення міжнародного іміджу України.
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Серед інших формувань, які так чи інакше долучаються до питань
брендингу й геобрендингу, варто назвати Bohush Communications, Інститут
трансформації суспільства, Український інститут «Євросоціум», низку менш
потужних регіональних компаній, які співпрацюють із суб’єктами геобрендингу
на місцях.
Правовий аспект інституалізації геобрендингу є особливо важливим через
соціально-економічну природу діяльності; через необхідність кваліфікування
геобрендингу як такого, необхідність закріплення на рівні законодавчонормативного акта його розуміння.
Ключові проблеми розвитку геобрендингу перебувають у нормативноправовій і структурно-функціональній площині. Станом на 2018 р. відсутні
офіційні документи, які визначають статус брендингу територій, чи геобрендингу,
державну політику щодо нього,

а також лише

частково сформований

організаційний механізм, який і має стати основою для формування його системи
геобрендингу в Україні. В умовах реалізації низки стратегічних документів та
програми

розвитку

України

«Стратегія–2020»

основним

завданням

стає

популяризація України у світі, просування державних інтересів у світовому
інформаційному просторі в умовах тривалої воєнної агресії Російської Федерації;
забезпечення інституційної спроможності регіонів у досягненні своїх інтересів.
У Економічній енциклопедії [215, с. 77–78], у статті, присвяченій бренду,
який характеризується як неофіційне, неюридичне поняття у порівнянні з
торговельною маркою, вказується, що брендинг адаптує для рядового споживача
інформацію про споживчі властивості товарів. Визначення поняття «бренд»
відсутнє в українській законодавчій термінології сфери маркетингу, не міститься
в жодному з офіційних законодавчих актів. Це, як обґрунтовано підкреслюють
практики, суперечить тенденціям розвитку українського ринку, який демонструє
активний розвиток брендингу – товарів, послуг, міст, дестинацій [200, с. 12].
Про геобренд багато говориться як «символічний» капітал території, крім
того, визнається можливість на певному етапі капіталізації іміджу й репутації
регіону, міста, населеного пункту. Однак, як визнають науковці [81], геобренд не
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є інституційно оформленою власністю якоїсь особи чи – державної, суспільної чи
приватної. Умовним власником його вважається сама територія, фактичним
власником вважають себе стейкхолдери – державні структури, великі бізнесові
корпорації тощо. Автори кваліфікують геокультурний бренд території як феномен
«размитої» ментальної власності і вважають за доцільне введення його «у
формальне правове поле» (як правового терміна і поняття) і відповідну
інституалізацію. Вони обстоюють так звану «спільну територіальну власність» на
нього.
Проти нині не вироблено механізмів взаємодії усіх стейкхолдерів
геобрендингу. З огляду на це представники бізнесових кіл мало зацікавлені в
участі в брендингових проектах – як на рівні країни, так і в регіонах, не
усвідомлюючи вигоди від участі в соціальних проектах Ефективними в сучасних
умовах авторами бачаться державно-приватне партнерство [231].
Технологічний характер брендингу, на думку А. Попова, полягає у єдності
таких складових, як «процес визначення сутності бренду» – «надання бренду
необхідної форми» – «транслювання за певними напрямами для досягнення
певної мети». Соціогуманітарний характер полягає в тому, що брендинг, крім
каналу комунікації, виконує

і роль договору між різними сегментами

комунікаційного середовища, є інтерфейсом їхньої взаємодії [190]. Геобрендинг
нині цікавий і місцевим організаціям, і професіоналам, діяльність яких
спрямовується

й

координується

зацікавленими

сторонами

державного

й

приватного секторів, під контролем маркетингових організацій.
Багато фактів свідчать про необхідність інституалізації брендингової
діяльності (укладання угод на використання геобренду багатьма організаціями,
які хочуть пов’язати свій бренд із брендом міста; створення структур,
відповідальних за брендингові проекти, введення до складу органів влади
відповідних

фахівців).

Причому,

вони

зазвичай,

відділені

від

напряму

маркетингової діяльності фінансово й адміністративно [213, с. 47].
Завдання геобрендингу актуалізується в Україні через глибокі системні
проблеми із самоідентифікацією, із відсутністю консолідованості суспільства,
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через розділеність територіальну й ціннісну. Це особливо потребує втручання й
усунення через доведеність дослідниками прямої кореляції між сприйняттям на
міжнародному рівні й оцінкою самих громадян себе й своєї держави [92, с. 10].
Ю. Інковська, визначаючи сучасний стан державної ідентичності як кризовий,
вказуючи, що він супроводжується зниженням рівня довіри до влади, втратою
надій населення на можливість реального впливу на прийняття рішень у державі,
підкреслює необхідність забезпечення активної участі держави в управлінні
брендингом

територій.

Формування

державного

механізму

управління

геобрендингом, на її думку, має включати формулювання: стратегічного бачення
місії держави, бажань та прагнень суспільства; сутнісного наповнення (основного
змісту суспільних реформ, інновацій, спрямованих на покращення соціальноекономічної

ситуації);

символічних

дій

(комунікативна

спрямованість

–

передбачає комплекс інформаційно-іміджевих заходів). Основними елементами
цього механізму називаються правовий, соціальний, економічний, організаційний
(створення Національної ради з питань брендингу територій) та політичний [92,
с .9].
Т. Нагорняк також констатує неефективність і суперечливість нормативноправової бази брендингу територій в Україні, яка зводить брендинг територій до
формування зовнішнього та частково внутрішнього іміджу України, вважаючи
його «частиною інформаційно-комунікативної політики держави», не визначаючи
пріоритети, механізми та принципи впровадження [157, с. 52]. Загалом до
правового аспекту інституалізації можна віднести систему нормативних і
правових актів щодо цілеспрямованої геоборендингової діяльності – центральних
і місцевих органів влади.
Суб’єктами держаної політики брендингу територій на центральному рівні
називають Міністерство закордонних справ, Національне агентство з питань
державної

служби,

Міністерство

культури

і

туризму,

Міністерство

інфраструктури України, Координаційну групу з активізації інвестиційної
діяльності, Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України, Державну туристичну адміністрацію [231, с. 6]. Органи влади
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виконують низку функцій стосовно геобрендингу – організаційно-маркетингових
і представницьких [259]. М. Терещук на основі аналізу нормативно-правових
актів та практики створення спеціальних державних структур (як окремих, так і в
межах зовнішньополітичних органів держави), відповідальних за брендингові
проекти в європейських країнах, зроблено висновок про домінування практично в
усіх країнах Центральної і Східної Європи так званого «секторального
брендингу» (насамперед розвивається й промоціюються туристична галузь,
приділяється увага насамперед проектам, спрямованим на залучення інвестицій).
Лише окремі європейські країни (серед них називаються Польща, Чехія, Естонія)
демонструють комплексне розуміння національного брендингу, спрямовуючи
зусилля на формування інтегрального бренду країни. На державному рівні
уповноваженими здійснювати геобрендинг були зовнішньополітичні відомства.
Окремими країнами створювалися самостійні структури з широким колом
повноважень (наприклад, у Польщі) або спеціальні інституції для просування
окремих складових національних інтересів (знову-таки, насамперед агентства з
промоції туризму, товарів та послуг країн тощо). Простежується й практика
залучення іноземних консалтингових компаній для формування методологічних
засад брендингової політики [263, с. 8].
Стратегією позиціювання та просування бренда міста Дніпра на 2018–
2022 рр. сформульовано одну із стратегічних цілей як «Інституалізація брендингу
м. Дніпра», досягнення якої планується через такі операційні цілі, як: 1) створення
організаційних умов для розвитку та просування бренда міста Дніпро;
2) інтеграція бренду міста; 3) формування нормативно-правової бази для
просування

бренда

міста;

4) менеджмент

дизайну бренда;

5) моніторинг

інформаційного простору бренду; 6) підвищення кваліфікації управителя та
агентів бренду [200, с. 27–28].
Дві із визначених цілей, на нашу думку, можуть вважатися ключовими, їхня
реалізація у повному обсязі сприятиме ефективності геобрендингової програми
міста. Так, серед завдань, спрямованих на досягнення першої цілі – формування
організаційних умов просування бренду – такі ключові позиції, як: визначення
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власника й управителя брендом і затвердження нормативно-організаційних
регламентів системної їх роботи (виконання цього завдання, безумовно зніме
більшість

проблемних

питань,

сформульованих

дослідниками

щодо

неврегульованості спільної участі різних стейкхолдерів у процесі просування
міста); не менш важливою є й підготовка оперативних покрокових планів роботи
управителя у контексті окреслених стратегічних напрямів розвитку міста;
передбачене й забезпечення координації діяльності усіх структурних підрозділів
місцевих органів влади; оскільки успішність бренду неможлива без широкої
підтримки громади, планується формування спільноти бренду (так званого Брендальянсу), що передбачатиме поєднання зусиль, урахування ініціатив усіх
зацікавлених, у тому числі – і спільнот у соціальних мережах (відповідно до їхніх
можливостей і компетенцій).
На часі в Україні й регламентування геобрендингової діяльності на
законодавчому рівні, яке сприяло б розв’язанню низки питань. Тому другим
ключовим моментом, інституалізації брендингу Дніпра, безумовно, є формування
нормативно-правової бази для його просування (екстраполюючи таке бачення на
масштаб країни – зауважимо, що загалом для організації геобрендингового
напряму в Україні). До правових основ реалізації Стратегії віднесено формування
правового механізму взаємовідносин між органами місцевої влади, комунальними
підприємствами,

бізнесовими

структурами,

громадськістю,

окремими

споживачами бренду в ході реалізації приватно-державного партнерства [200,
с. 29]. Автори Стратегії позиціювання та просування бренду міста Дніпра
формулюють такі конкретні оперативні завдання, виконання яких, однак,
потребуватиме певну кількість часу, поєднання зусиль багатьох територіальних
спільнот, доброї волі державних органів: сприяння у розробці відповідних
законодавчих норм України та інших регуляторних документів, пов’язаних з
брендом; ініціювання процесу внесення змін у законодавство України з метою
визначення статусу бренду міста як «продукту інтелектуальної власності
громади». Відправною точкою активізації співпраці усіх зацікавлених має стати й
аудит

чинних

стратегічних

програмних

документів

міської

ради

щодо
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формування й просування іміджу міста з метою їхнього гармоніювання і
вироблення механізму взаємодії стейкхолдерів.
Про доцільність урегулювання умов співпраці усіх стейкхолдерів йдеться і в
дослідженні Т. Вакар. Вона виокремлює такі «реципієнтні до брендингу сільських
територій групи економічних агантів», як агенти інституційної ідентифікації
територіального бренду, агенти інституційної підтримки брендингу й агентибенефеціарії брендингу [32, с. 145–146]. Саме представники останньої групи є
потенційними утримувачами вигоди від реалізації брендингових проектів.
Урегулюванню соціально-економічних відносин учасників брендингу з метою
забезпечення ефективності таких проектів має сприяти контрактація (укладання
контрактів, інституційно-стимулюючих угод). Це, вважає автор, сприятиме
отриманню максимального економічного ефекту всіма учасниками брендингового
альянсу.
Цей напрям також є пріоритетним – розробники стратегії взяли на себе
зобов’язання

сприяти

у підготовці

відповідних законодавчих та

інших

регуляторних документів, пов’язаних з брендом; ініціювати процес внесення змін
у законодавчому полі України про бренд міста як продукт інтелектуальної
власності. Однак аналогічні питання є актуальними і для бренду регіону, інших
адміністративно-територіальних одиниць. Тому необхідною є підготовка проекту
Закону України «Про геобрендингову діяльність», яка на законодавчому рівні
регламентує питання власності територіального бренду; відносини суббрендів на
певній території (брендів освітніх закладів, закладів культури, підприємств,
бізнесових структур тощо); умови їхньої участі в геобрендинговій діяльності. У
низці регіонів вже створено і структурні підрозділи з визначеними завданнями та
відповідними компетенціями. Тому бачиться доцільним формування так званої
геобрендингової

вертикалі,

під

якою

розумітимемо

спрямованість

геобрендингових зусиль на різних рівнях територіальної системи й структури на
спільну мету – просування переваг геобренду, усвідомлення місця об’єкта
геобрендування у більш масштабному.

194

Компаративний аналіз геобрендингу в інших країнах засвідчує, що
французькі

території

вибудовують

комунікаційну

інфраструктуру

територіального бренду [111, с. 18], у нашій же країні це ще не стало системою.
Вважаємо важливим завданням інституалізації геобрендингу й передбачення
роботи над формуванням інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
Висновки до розділу 3

1. Аналіз планів стратегічного розвитку обласних центрів України, інших
міст із різним часовим горизонтом реалізації засвідчив недооцінювання, а то й
повне ігнорування комунікацій – маркетингових, геобрендингових, – які є
інтеграційною

основою

просування

територій,

урбаністичних

утворень,

населених пунктів різних типів. Ми обґрунтовуємо доцільність введення
окремого напряму комплексного стратегічного планування діяльності міста,
регіону – комунікаційного (геобрендингові, іміджеві комунікації, інформування,
просвітництво тощо). Ефективним бачиться конкретизування діяльності за
певним напрямом в окремій стратегії – тобто, наступним кроком має стати
підготовка геобрендингової стратегії, стратегії позиціонування та просування
бренду міста, регіону.
2. Глибоке деталізування аудиторії бренду з оцінкою можливого вкладу у
його розвиток і просування є результативним підходом, який зумовлює й
розширення діапазону сучасних інструментів і каналів інформування. Вважаємо
за доцільне з огляду на розуміння брендингу як комунікаційної технології, а не
лише маркетингового засобу, окремо виділити серед стейкхолдерів сегмент ЗМІ,
які можуть забезпечити чітке формулювання усіх переваг території: географічних,
економічних, історичних, соціокультурних.
3. Запропоновано створення геобрендингової парадигми як системи понять і
елементів, що формують уявлення про геобренд, поглиблюють його розуміння й
зміну у процесі розвитку регіону, у складі: бренд-платформи (місія геобренду,
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візія геобренду, драйвери (або меседжі); легенда (за можливості), айдентика,
унікальні

відмінності

(система

цінностей)),

бренд-менеджменту,

бренд-

партнерства, спільноти бренду (стейкхолдери, бренд-агенти, бренд-амбасадори,
бренд-адвокати); каналів комунікації);
4. Сформульовано основні засадничі принципи, які ґрунтуються на
врахуванні завдань геобрендингу, очікувань і потенціалу груп стейкхолдерів,
специфіки стратегічного планування, розуміння геобрендингу як комплексу
комунікаційних технологій і практик тощо.
5. Доведено, що результативності геобрендингу сприятиме завершення його
інституалізації. Розширено перелік ознак інституалізації геобрендингу такими
позиціями, як: урегульованість геобрендингової діяльності на законодавчонормативному рівні; формування геобрендингової вертикалі органів на різних
рівнях територіальної системи; вибудовування комунікаційної інфраструктури
територіального бренду; підготовка відповідних фахівців у закладах вищої освіти;
введення навчальної дисципліни «Геобрендинг» у плани підготовки фахівців із
суміжних спеціальностей.
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ВИСНОВКИ
1.

У

сучасних

умовах

території

стають

особливими

об’єктами

позиціонування із застосуванням геобрендингових технологій. Теоретичні основи
дослідження брендингу й геобрендингу як його відгалуження сформульовані
Д. Аакером, С. Анхольтом, Т. Гедом, П. Котлером, Л. Ліндстромом, Ж. Торресом,
іншими. Їхні ідеї й положення розвинені в працях І. Агєєва, М. Арпентьєвої,
Д. Візгалова, О. Годіна, В. Домніна, М. Каваратціса, О. Панкрухіна та ін.
В українському науковому дискурсі геобрендинг більш повно вивчений у
контексті економічної науки (Д. Богуш, Т. Вакар, Л. Панасенко, Г. Полішко,
А. Романова, О. Соскін, Г. Студінська, Ю. Файвішенко, інші).
Автором

з’ясовано

підходи

до

розуміння

синтетичної

природи

геобрендингу й представниками інших наукових напрямів – філософів,
культурологів, політологів, психологів тощо. Найменш дослідженим виявився
його комунікаційний аспект. Установлено, що, попри увагу до загальних питань
комунікаційних процесів, дотичних до геобрендингу (В. Іванов, В. Ільганаєва,
В. Корнєєв,

Г. Почепцов,

В. Різун,

Л. Хавкіна,

О. Холод),

до

окремих

особливостей геобрендингових комунікацій (В. Березенко, Н. Білан, Н. Зикун,
О. Лазоренко, І. Мельник, Г. Сухаревська), він як соціально-комунікаційна
технологія не отримав комплексного наукового висвітлення. Не окреслені його
характеристики, не описаний комунікаційний інструментарій, не виписаний
механізм геобрендингової дільності, потребує уніфікування й систематизування
термінологія.
2. Виявлено зв'язок еволюції геобрендингу із основними етапами розвитку
ринку й комунікаційних процесів. Діяльність, яка готувала підґрунтя для
формування технології й віддалено нагадує сучасні практики й способи
брендування, запропоновано розглядати як праформи геобрендингу. Під ними
розуміється особлива стадія його розвитку, комплекс суспільних передумов, у
яких простежувалися певні ознаки технології (мета, спрямованість, формати
комунікаційних обмінів між виробником (продавцем) і споживачем товару,
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функції, завдання тощо). Праформи геобрендингу зводяться до двох типів:
релігійних (будівництво храмів, розвиток навколо них інфраструктури міста) і
світських (розбудова міст як центрів торгівлі, поширення освіти, зведення
архітектурних пам’яток тощо).
Доведено, що набуття геобрендингом характеру комунікаційної технології
стало можливим завдяки накопиченню відповідного досвіду й розвитку
інформаційного простору. На основі аналізу й узагальнення наукових джерел
подано

періодизацію

характеризується

геобрендингу.

різним

систематизації проблеми

рівнем

Кожен

із

сформованості

розвитку

й

просування

чотирьох

її

періодів

геобрендингових
територій,

ознак,

оформлення

геобрендингу як самостійного наукового напряму.
3.

Систематизовано

й

доповнено

методологічні

засади

вивчення

геобрендингу з позицій соціокомунікаційного підходу, що ґрунтуються на
визнанні його полідисциплінарності, багаторівневості (як наукового напряму,
процесу, концепції, технології, стратегії, інструменту, філософії), стратегічності
планування,

системності

комунікаційного

складника;

й

процесуальності;
антикризового

й

інтеграційної
проактивного

функції
характеру

геобрендингових комунікацій, доцільності відображення у геобрендингових
заходах ідентичності території, вербалізації її переваг; необхідності формування
інформаційно-комунікаційної інфраструктури; відмінностей геобренду від бренду
комерційного.
4. З’ясовано, що геобрендинг відгалужується у процесі розвитку PR,
рекламної й іміджевої комунікації для реалізації функцій, не притаманних
названим технологіям. Вказано, що його відносять до прикладних соціальнокомунікаційних технологій через виразно прагматичний характер і спрямованість
на розв’язання практичних регіональних завдань – економічних і соціальних.
У контексті цього запропоновано авторське визначення геобрендингу як
системи інформаційно-комунікаційних зусиль із використанням комплексу
інтегрованих комунікаційних інструментів, спрямованих на системне стратегічне
інформування найширшої аудиторії (реальної й потенційної) про переваги

198

певного територіального утворення, формування у різних категорій стейкхолдерів
позитивного уявлення про нього, налагодження взаєморозуміння й взаємодії між
усіма учасниками єдиного територіально-комунікаційного простору.
Виокремлено

такі

особливості

геобрендингових

комунікацій,

як:

стратегічність; процесуальність; довготривалість і повторюваність; системність;
багатоканальність;

діалогічність

і

полілогічність;

прикладний

характер;

детермінованість геополітичними процесами, умовами й тенденціями суспільноекономічного розвитку території; таргетованість комунікаційної політики;
переконувально-спонукальна спрямованість; інтегрованість.
5.

Констатовано

активний

розвиток

понятійного

апарату

теорії

геобрендингу. На основі узагальнення масиву наукових джерел уточнено
розуміння ключових понять: брендинг і геобрендинг, брендингування і
брендування.

Доведено

ієрархічність

структурної

організації

системи

геобрендингових понять, сформованість їхніх родо-видових відносин.
Термін «геобрендинг» розглядається як найбільш оптимальний у ролі
основної номінації через низку ознак: економну однослівну форму; словотвірну
активність і «зручність»; коректність як родової назви щодо видових термінів
«національний бренд», «брендинг країни»; відсутність додаткових конотацій;
можливість відмежування інших брендингових різновидів від геобрендингу як
одного із найбільш значущих.
6. Специфікою українського формату геобрендингової діяльності названо її
економічний

та

інвестиційний

геобрендингу;

точковість

характер,

геобрендингової

недооцінювання
діяльності,

її

потенціалу

розрізненість

і

некоординованість. Обґрунтовано, що важливим складником стратегічного
планування розвитку територій мають стати геобрендингові програми, які
міститимуть комплекс комунікаційних заходів, спрямованих на позиціонування
території з урахуванням інтересів і очікувань стейкхолдерів.
До основних засадничих принципів геобрендингових стратегій регіонів
віднесено: розуміння цілей і завдань геобрендингу, спрямованих на виявлення,
акцентування й розвиток переваг території, транслювання їх зацікавленим
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аудиторіям; чітке визначення й сегментування стейкхолдерів, з’ясування їхніх
інтересів і очікувань, оцінка й використання потенціалу в просуванні геобренду;
забезпечення постійної позитивної присутності геобренду в інформаційному
просторі;

гнучкість

і

варіативність

комунікацій

у

відповідь

на

зміни

геобрендингового простору; узгодженість з іншими стратегічними планами,
пов’язаними

з

брендингованою

територією;

створення

геобрендингової

парадигми як системи понять і елементів, що формують уявлення про геобренд,
поглиблюють його розуміння й зміну у процесі розвитку регіону, у складі: брендплатформи, бренд-менеджменту, бренд-партнерства, спільноти бренду; каналів
комунікації; сприяння уніфікації термінології; розуміння геобрендингу як
інтегрованого напряму комплексної стратегії розвитку міста, регіону, в основі
якого геобрендингові комунікації; формування геобрендингової стратегії на
основі

ціннісної

платформи,

спільної

для

органів

влади,

місцевого

самоврядування й інститутів громадянського суспільства.
7. Удосконалено класифікацію геобрендингових інструментів, запропонову
О. Кобякіною на основі розмежування онлайн- і офлайн-каналів. Розширено
перелік

офлайн-різновидів

такими

блоками,

як:

архітектурно-просторові

інструменти комунікації (стріт-арт, інтерактивні скульптурні композиції, творчі
рішення у сфері озеленення, створення міських «меблів», малих архітектурних
форм тощо); предметно-товарні засоби комунікації (одяг, канцелярія, гастрономія
із логотипом геобренду, іншою символікою). Запропоновано додати третю групу
– «синкретичні геобрендингові інструменти» (що можуть мати як онлайн-, так і
офлайн-формат), до яких віднесено різноманітні рекламні тексти, айдентику
тощо.
8. Важливою умовою результативності геобрендингової діяльності визнано
її

інституалізацію.

Автором

розширено

перелік

ознак

інституалізації

геобрендингу (наявність геобрендингових проектів; оформлення геобрендингу як
консалтингового продукту; науковий інтерес до геобрендингової проблематики;
створення професійної спільноти) такими позиціями, як: урегульованість
геобрендингової діяльності на законодавчо-нормативному рівні; формування
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геобрендингової вертикалі органів на різних рівнях територіальної системи;
вибудовування

комунікаційної

інфраструктури

територіального

бренду;

підготовка відповідних фахівців у закладах вищої освіти; введення навчальної
дисципліни

«Геобрендинг»

у

плани

підготовки

фахівців

із

суміжних

й

практики

спеціальностей.
9.

Удосконаленню

сприятимуть:

підготовка

української
проекту

геобрендингової

Закону

України

теорії
«Про

геобрендингову

діяльність»; уніфікування й систематизування термінології; вживання заходів,
спрямованих

на

завершення

інституалізації

геобрендингу;

створення

геобрендингової парадигми як єдності бренд-платформи, бренд-менеджменту,
бренд-партнерства, спільноти бренду; ефективних каналів комунікації.
Дослідження не вичерпує проблеми розуміння геобрендингу як соціальнокомунікаційної технології у процесі регіонального розвитку. Перспективними
напрямами подальших досліджень є формування геобрендингової парадигми,
визначення особливостей геобрендингових проектів залежно від характеристик
територій,

аналіз

особливостей

медіаплатформах тощо.

геобрендингових

комунікацій

на

різних
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